
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Grup de treball d’Energia Sostenible Local

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

BLOC I. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

ACTUACIÓ: 

- Nom de l’actuació: Revisió de les tarifes elèctriques de l'enllumenat públic

- Organització promotora: Ajuntament de Granollers

- Agents participants: Gestor energètic municipal

OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ:

Necessitats detectades/ Problemàtiques a resoldre

Es  detecta  que  hi  ha  algunes  pòlisses  corresponents  a  enllumenat  públic  que  no  tenen 

discriminació horària. Es revisen les pòlisses a fi d'adequar-les en els casos que sigui possible.

Objectius plantejats.

- Revisar les tarifes contractades de cadascuna de les pòlisses d'enllumenat públic.

- Comprovar  que  la  tarifa  que  apareix  al  programa  de  gestió  (gemweb)  i  la  tarifa  realment 

contractada coincideixen. En cas contrari, es modifiquen.

- Comprovar si el canvi de tarifa, a discriminació horària, és adequat o no.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

Accions portades a terme

1.  Es revisen les tarifes de tots els enllumenats públics de Granollers.

2. Es  comprova  que  la  tarifa  que  apareix  al  programa  de  gestió  energètic  (gemweb)  i  la  

contractada coincideixen. En cas contrari, es modifica al gemweb.

3.  Es fa un llistat amb totes aquelles pòlisses que, tot i aparèixer com a enllumenats públics, no  

tenen contractada una tarifa elèctrica amb discriminació horària.

4.  D'aquestes pòlisses es comprova que un 50% aproximadament corresponen a semàfors purs 

(no tenim distingit els semàfors dels enllumenats al gemweb).

5.  Del 50% restant, es comprova si els quadres tenen semàfors propers.

6.  Pels que no tenen semàfors propers: es canvia la tarifa a discriminació horària.
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7.  Pels que tenen semàfors propers: es calcula quin pes del consum correspon als semàfors. En 

general, es considera que un 10% del consum del quadre correspon al semàfor i el 90% restant a 

l'enllumenat públic. Aleshores es conclou que és aconsellable fer el canvi de tarifa.

Es decideix  canviar  de tarifa  TOTES les pòlisses de les quals  no hi  “penja”  cap semàfor  (9 

pòlisses en total) i de les que probablement hi penja se'n canvia una de les 5 per tal de poder  

comprovar amb la factura que el canvi és beneficiós.

Recursos utilitzats (especialment necessitat d’inversió o costos ordinaris)

No ha fet falta cap inversió.

S'ha utilitzat el programa de gestió energètica (gemweb) i el programa Sigma de localització de 

quadres de comandament de l'enllumenat públic.

Actuació improvisada
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VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ

1. Valoració econòmica de l’actuació 

  
Increment 

d’ingressos
Disminució de 

despeses
Valoració econòmica de l’actuació 
(import en euros)

0 10.347,29 €

2. Valoració estalvi energètic 

  Estalvi consum Altres estalvis

Valoració estalvi energètic de l’actuació 
(import en kWh)

0 0

3. % sobre la despesa corrent del servei (enllumenat públic):  1,17%
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BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ)

Positius Negatius
+ El servei no pateix cap modificació

+ Suposa un estalvi econòmic sense massa 

esforç i amb una inversió nul·la

EN L’USUARI/CLIENT

Positius Negatius
+ L'actuació no afecta a l'usuari / client en 

cap aspecte

EN EL CONSUM DE RECURSOS

Positius Negatius
− El  consum  d'electricitat  no  varia  (ni 

augmenta ni disminueix)

EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS

Positius Negatius
+ No afecta a la resta de serveis municipals

Agraïment al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona
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Contacte 

Lluís Tuset i Serra 

Enginyer Industrial 

Gestor energètic - Servei de Manteniment de 
Ciutat 

Ajuntament de Granollers 

a/e: ltuset@ajuntament.granollers.cat     

Tel. 93.842.66.94 
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