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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: Canvi de òptiques de semàfors a LED 

- Organització promotora: Ajuntament de Lloret de Mar  

- Agents participants: IDAE 
 
 
OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ: 
 
 
- Necessitats detectades/ Problemàtiques a solventar: 
 

• Millora de la seguretat en les interseccions (millor visibilitat i reducció de l’efecte 
fantasma). Les òptiques Led proporcionen una major seguretat vial donat que ofereixen 
una major brillantor i lluminositat. Les òptiques Leds no necessiten de cap element 
reflectant en el seu interior per a emetre la llum, per tant, no té efecte de llum fantasma 
causada per llum solar. 

• Millora de la disponibilitat en termes de nivell de servei de les instal·lacions. 

• Increment important de la fiabilitat i vida útil de les òptiques LED. 

• Manteniment de la visibilitat quan fallen alguns LEDs. 

• Millor facilitat d’alimentació amb bateries en reguladors adaptats quan falla la corrent. 

• Reducció de les operacions i els costos de manteniment. 

• Estalvi energètic per reducció important del consum elèctric. 

• Elevada resistència mecànica. Al tractar-se d’elements 100% sòlids, resisteixen cops i 
vibracions molt millor que un llum incandescent. 

- Objectius plantejats. L’objectiu bàsic d’aquesta actuació és la millora de les característiques 
funcionals, ambientals, tècniques i econòmiques associades al funcionament dels semàfors 
utilitzant els avenços tecnològics disponibles. Les òptiques led estan desenvolupades i 
concebudes per a poder ser implementades en els semàfors existents, i en els de nova 
instal·lació, sense necessitat de fer cap modificació en el disseny constructiu existent. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
- Accions portades a terme. Presentació de la subvenció sol·licitada al desembre de 2.011, però 

pendent en aquests de l’aprovació. 
- Recursos utilitzats (especialment necessitat d’inversió o costos ordinaris). L’ajuntament de 

Lloret de Mar, rebrà el material a instal·lar i s’haurà d’encarregar del seu muntatge, la 
substitució de les plaques de potència, la correcció de les tensions elèctriques i el calibrat i 
nova posta en marxa dels reguladors, fet que comporta una inversió de 31.355,47€ + IVA, 
(36.999,45€ IVA inclòs). 

- Actuació planificada o improvisada. Improvisada a partir de la convocatòria de subvenció 
proposada per la “Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se publica la Resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía, de 28 de junio de 2011”. 
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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) - 20.400 €/any  

 
2. Valoració estalvi energètic  

    Estalvi consum Altres estalvis  

 Valoració estalvi energètic de l’actuació  
(import en kWh) 145.628 kwh/any Manteniment. A 

determinar  

 
 
3. % sobre la despesa corrent del servei: 78’8% 
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BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 
+ Increment important de la fiabilitat degut a 

la vida útil de les òptiques LED., 
+ Millor facilitat d’alimentació amb bateries 

en reguladors adaptats quan hi ha 
caigudes de tensió. 

+ Elevada resistència mecànica. Al tractar-
se d’elements 100% sòlids, resisteixen 
cops i vibracions molt millor que un llum 
incandescent. 

− Increment de tecnologia associada a les 
instal·lacions semafòriques. Major dificultat 
en les actuacions de manteniment i 
necessitat d’especialització. 

− ddd 

−  

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 
+ Millora de la seguretat en les 

interseccions (millor visibilitat i reducció 
de l’efecte fantasma en no necessitar 
reflectors). 

+ Manteniment de la visibilitat quan fallen 
alguns LED. 

+ Millora de la disponibilitat en termes de 
nivell de servei de les instal·lacions 
(millora degut a l’increment de la vida 
útil). 

 

− ddd 

− ddd 

− ddd 

−  

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

+ Estalvi energètic per reducció important 
del consum elèctric(veure taula). 

+  

+  

− Increment dels preus i actuacions de 
manteniment. 

− ddd 

− ddd 

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 

+ Reducció de les operacions i els costos 
de manteniment. 

+ ddd 

+  

−  
− ddd 

− ddd 

 
 
Agraïment al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona 



 
Contacte 
José Luis Díaz Domínguez 
Enginyer municipal 
Ajuntament de Lloret de Mar 
a/e: jldiaz@lloret.cat 
Telf: 972361808 ext.1808 
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