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

 

BLOC I. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

ACTUACIÓ: Estalvi i eficiència energètica a l’enllumenat públic  

 
- Nom de l’actuació: Estalvi i eficiència energètica a l’enllumenat públic de les Franqueses 

del Vallès Fase 1, 2 i 3 

- Organització promotora: Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

- Agents participants: Empresa adjudicatària del manteniment de l’enllumenat públic 

 
OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ: 
 
 
- Necessitats detectades/ Problemàtiques a solventar 
- Objectius plantejats. 
 
Els motius que han impulsat aquesta acció són econòmics i d’eficiència energètica atès que amb 
la crisis actual s’han de reduir despeses i s’ha de procurar ser més eficients en els nostres 
recursos. 
 
S’ha detectat duplicitat d’il·luminació, contaminació lumínica principalment ornamental i s’han 
ajustat els rellotges astronòmics per a tal d’aconseguir una reducció de consum energètic. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
- Accions portades a terme. 
- Recursos utilitzats (especialment necessitat d’inversió o costos ordinaris) 
- Actuació planificada o improvisada 
 
Els principals criteris que s’han emprat per a tal de decidir les lluminàries a apagar són: 
 

- Duplicitat d’il·luminació: 
o Com a conseqüència d’obres de millora del municipi en què no s’han considerat 

les lluminàries existents i per tant s’han ubicat de noves sense retirar les 
existents (p.ex. Carretera de Ribes i alguns parcs municipals). 

o Instal·lació en un únic bàcul de dos lluminàries quan per ubicació i per nivells 
lumínics amb una n’hauria suficient (p.ex. polígon Congost) 

 
- Il·luminació ornamental que produeix contaminació lluminosa  

 
Cal indicar que s’ha respectat tota la trama urbana, a excepció de les duplicitats o lluminàries 
contaminants indicades al punt anterior.  
 
Així mateix, s’han ajustat els rellotges astronòmics per a tal de retardar l’encesa 15 minuts i 
d’avançar l’apagada 15 minuts i així aconseguir una reducció de consum energètic 
d’aproximadament un 4,5%. 
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El cost de l’actuació ha estat zero.  L’actuació s’ha planificat un cop s’ha detectat la duplicitat 
d’il·luminació i que els rellotges astronòmics no estaven correctament regulats, no forma part d’un 
pla d’actuació tipus PAES o similar. 

 
 
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) 

 61734.62€  

 
2. Valoració estalvi energètic  

    Estalvi consum Altres estalvis  

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

91,87   

 
3. % sobre la despesa corrent del servei: 11,51% 
 
 

BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 
  Al no disposar de telegestió, s’ha hagut 

d’actuar per línees o amb la retirada dels 
fusibles en funció de l’envergadura 

 
 

EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 
 Puntualment valoració de la reducció dels 

consums i la contaminació 
 

 Aspectes estètics (il·luminació ornamental) 
 
 Percepció de canvis i menys il·luminació 

(estava molt sobredimensionada)ddd 

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

+ Reducció consums 
 
+ Menys pèrdua d’energia i contaminació 
(racionalització d’hores de funcionament) 
 

 

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 

 No s’han vist afectats  
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Contacte 

Sílvia Esteban Pérez 

Enginyera Tècnica Municipal 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

a/e: silvia.esteban@lesfranqueses.cat     

Tel.   93 846 76 76  
Fax   93 846 77 67 
 
 


