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ESTAT ACTUAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A SABADELL (segons auditoria energètica)

29.499
punts de llum

•Actualment a tota la ciutat

13,99 milions Kwh/any

•Consum actual

•Es reduirà amb la nova contracta

3,44 milions € cost (manteniment + 
energia) /any

•Despesa actual

•Amb la nova contracta es reduirà a 3,2 
milions de € el primer any



� Donada l’oportunitat de la renovació del contracte de manteniment de l’enllumenat públic, 
donada la situació econòmica actual i la previsió d’augment del preu de l’energia, es planteja la 

implantació d’una empresa de serveis energètics (ESE) mitjançant un contracte especial per 
tal de portar a terme les següents accions:

� Reduir la contaminació lumínica

� Complir directiva 2006/32/CE/ del Parlament Europeu del 5 d’abril de 2006. (Directiva 
d’eficiència energètica que vol donar a les administracions públiques el paper d’exemplaritat i que fixa un 9% d’estalvi energètic al país al 
2016)

� Complir amb el decret 1890/2008 d’eficiència energètica a l’enllumenat públic

� Facilitar la gestió de l’enllumenat

� Portar a terme tots els objectius sense augmentar la despesa

� Sabadell és la primera ciutat de l’Estat de més de 200.000 habitants que implantarà el 
model ESE per la gestió i inversions a l’enllumenat públic (a Catalunya, Martorelles i Tona són els 
únics exemples amb aquest tipus de contracte, amb una població molt menor)

� Es tracta d’un projecte desenvolupat amb el suport de la DIBA, ICAEN i IDAE

OBJECTIUS FONAMENTALS AMB EL NOU CONTRACTE DE MANTENIMENT (supòsit increment 8% anual preu energia)

estalvi mínim del

30%
d’energia 
consumida

reducció emissions 

847
Tn CO2 a l’any

estalvi de 4,68
milions Kwh/any

estalvi promig 600.000 € l’any (IVA i 
baixa inclosos) 

-Estalvi 2013 = 240.000 €

-Estalvi 2022 =1.040.000 €



PRESTACIONS QUE INCLOURÀ EL NOU CONTRACTE

1. Gestió energètica

Gestió de factures (gestió amb l’empresa subministradora, pagament de l’energia, control de consums...) 

El pagament de l’energia es farà en funció del seu consum real en base a la telelectura mensual de cada     
quadre. 

Les revisions del preu de l’energia dels contractes que estiguin a la TUR s’aplicaran  cada vegada que surti 
publicada una revisió de preus en el Butlletí Oficial en el seu dia d’entrada en vigor. 

Les revisions del preu de l’energia dels contractes del mercat lliure es realitzarà una vegada a l’any. Es 
revisaran els paràmetres que estan regulats amb la corresponent fórmula de revisió.

2. Manteniment

Manteniment preventiu per gestionar el funcionament i rendiment de les instal�lacions d’enllumenat

3. Garantia total

Reparació i substitució elements deteriorats segons plec amb mà d’obra i mitjans auxiliars gratuïts 

4. Obres de millora i renovació de les instal�lacions consumidores d’energia

Realització i finançament obres de millora segons plec. Són les millores d’eficiència que permeten obtenir 
l’estalvi energètic. Es finança amb els estalvis mensuals de l’energia 

5. Futures inversions en estalvi energètic i energies renovables

És una porta oberta a les darreres tecnologies per fer propostes d’estalvi energètic i millora d’eficiència 
durant la durada del contracte  

6. Treballs complementaris

Treballs de modificacions, reparacions, ampliacions o millores. Preus subjectes a la baixa de licitació  



ESCENARI PREVIST EXPLOTACIÓ DEL SERVEI A 10 ANYS AMB UN ESTALVI ENERGÈTIC DEL 30%

6 MM

4 MM

2 MM

SITUACIÓ ACTUAL

Evolució de la inversió en el temps d’amortització (supòsit increment 8% anual preu energia)

MantenimentEnergia (Factura)Amortització a l’empresaEstalvi Net Ajuntament

Es preveu el canvi de aproximadament 8.500 unitats LED. El 29% de l’enllumenat de Sabadell serà amb 
LED. L’exemple més gran es el de Valdepeñas (Ciudad Real). Actualment tenen 1.000 punts de llum LED i volen 
arribar a 4.000 en 2015)

S’ampliaran les zones amb regulació. Es passarà del 38% dels punts de llum regulats a un 79%

S’estima una duració del contracte de 10 anys.

SITUACIÓ ABRIL 2013
(amb contracte)

SITUACIÓ 2022
(amb contracte)

Total dels treballs de renovació per millorar l’eficiència prevista a realitzar durant el contracte: 6.438.916 € (es 
farà tota el primer any 2012 – 2013)

Import anual del contracte primer any: 3,2 M €/any

Data d’inici prevista nou contracte: Últim trimestre 2012

SITUACIÓ 2015
(sense contracte)

1,28 MM

2,17 MM

1,03 MM

1,41 MM

0,77 MM

0,24 MM

1,34 MM 1,28 MM

2,53 MM 2,82 MM

0,78 MM

1,04 MM

SITUACIÓ ABRIL 2015
(amb contracte)

1,08 MM

1,65 MM

0,77 MM

0,37 MM

SITUACIÓ 2022
(sense contracte)

1,58 MM

4,34 MM

3,45 MM

3,87 MM

5,92 MM



ABAST DEL PROJECTE (ZONES D’ACTUACIÓ)

Substitució lluminàries 
actuals per LED amb 
renovació de cablejat

Quadres amb regulador 
actualment

Zones amb reguladors 
obsolets que es canviaran

Renovació de quadres 
incorporant regulador de 
tensió i telegestió

Zona on fer manteniment

Substitució lluminàries 
actuals per LED



RESUM DE LES ACTUACIONS DE MILLORA

• Reducció de potència làmpades per ajustar a la 
normativa i regulació de flux (augment del 38% al 
79%). 
• Substitució llumeneres per tipus led de baix 
consum (8.500 uts, el 29% de la ciutat)

• Substitució llumeneres obsoletes per noves • Utilització de làmpades de llarga durada

• Implantació sistema telelectura d’energia elèctrica. 
(No a tot arreu, només a les zones on s’actuarà)

• Ajust d’horaris i apagat de grups de llumeneres

• Ajust de les potències de les pòlisses contractades. 
Les tarifes TUR (mercat regulat) passen d’un 48% a 
un 79%.

BENEFICIS DE L’ACTUACIÓ

• Conversió de la ciutat en un model innovador

• S’estalviaran 4.680.000 kW�h i any, que es 
equivalent a apagar 5.342 bombetes de 100 W
enceses tot l’any

• Endeutament zero per la realització de les 
actuacions de millora de les instal�lacions

• Estalvis econòmics actuals i futurs

BENEFICIS AMBIENTALS BENEFICIS ECONÒMICS

• Evitarem les emissions de 847 Tn de CO2 i any
que equival a treure de circulació 108 camions o 
545 turismes en un any.

• Tota la Gran Via serà amb Led. Les altres zones 
estan repartides com es pot veure al plànol adjunt 
(zones blaves i magenta).

• L’estalvi econòmic mig durant els 10 anys de 
contracte serà de 600.000 € a l’any


