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ACTUACIÓ D’ESTALVI ECONÒMIC  
en els  CONSUMS MUNICIPALS D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

BLOC I. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

ACTUACIÓ: 

 
- Nom de l’actuació: Control d’encesa de projectors d’instal·lacions esportives 

- Organització promotora: Patronat Municipal d’Esports (Ajuntament de Vilafranca) 

- Agents participants: Tècnics d’esports, conserges instal·lacions esportives 

 
OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ: 
 
 
Necessitats detectades/ Problemàtiques a solventar: Elevat consum dels projectors de pistes 
esportives i camps de futbol.  
 
Objectius plantejats. Redactar un protocol per il·luminar aquestes instal·lacions segons el mínim 
previst en les Fitxes Tècniques d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
- Accions portades a terme:  
- Redacció de protocols per l’encesa dels projectors on es programen enceses totals per partits 

oficials i entrenaments dels primers equips i enceses parcials per a entrenaments i esports en 
el lleure. 

- Col·locació d’una cèl·lula fotoelèctrica que evita que s’encenguin els projectors si a l’espai hi ha 
més de 300 lux. 

 
- Recursos utilitzats (especialment necessitat d’inversió o costos ordinaris) 
- Formació de personal 
- Instal·lació cèl·lules fotoelèctriques. 

 
 

- Actuació planificada o improvisada: 
- Actuació planificada. 
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BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 
   Ha calgut estar molt a sobre dels conserges, 

el personal que gestiona les enceses i 
apagades de l’enllumenat. 

  

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 
   En els entrenaments, ha calgut acostumar-

se a fer esport amb menys il·luminació i 
genera queixes. 

 Els esports amb pilota (i sobretot pilota 
ràpida, tipus hoquei) els usuaris consideren 
que la il·luminació no és suficient. 

  

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

 Cost molt reduït  Cost de de la cèl·lula fotoelèctrica: 539,83 € 

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 

    

 
 

Contacte 

Marta Vallès 

Servei de Medi Ambient 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

a/e: mvalles@vilafranca.org    

Telf. 938 920 358 

Fax 938 171 740 
 
 

Agraïment al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona 
 


