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

 

BLOC I. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

ACTUACIÓ: Pla d'Estalvi en Il·luminació (PEI) en les tasques de neteja dels edificis 
municipals 

 
- Organització promotora: Àrea de Manteniment i Serveis, Àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi 

Ambient. 

- Agents participants: Ajuntament del Prat de Llobregat i empresa concessionària de la neteja 

d'edificis. 

 
OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ: 
 

 

- Necessitats detectades/ Problemàtiques a solventar 

- Objectius plantejats. 

 

El servei de neteja dels edificis municipals es realitza, majoritàriament, en horari de tarda i 
precisa d'il·luminació artificial. Aprofitant el nou concurs públic del servei de neteja, es planteja 
reduir el consum elèctric en les tasques de neteja dels edificis, a través de la implementació del 
PEI (Pla d'Estalvi en Il·luminació). El PEI contempla una zonificació en la il·luminació dels edificis i 
un reajustament dels horaris de neteja.   
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 

- Accions portades a terme. 

1. L'empresa licitadora es compromet, en la seva oferta tècnica, a desenvolupar el PEI per a cada 
edifici municipal. Haurà d'elaborar un plànol de cada edifici (planta per planta) que incorpori una 
zonificació per colors, que respondran a la utilització de la il·luminació artificial:  

- Color verd; zones que precisin il·luminació tota la jornada del servei de neteja (zones comunes, 
passadissos, vestíbul, etc). 

- Color carbassa; zones que precisin il·luminació una part de la jornada del servei de neteja (sales 
amb porta, despatxos, banys, aules, magatzems, etc). 

- Color vermell; zones que quedaran il·luminades un cop finalitzat el servei (focus exteriors, llums 
de recepció, etc). 
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2. Reajustament dels horaris de neteja que es solaparan, el màxim temps possible, amb l'ús de 
l'edifici. Es començarà més tard, en el cas de la neteja que es fa en horari de matí i, s'iniciarà 
abans, quan les tasques de neteja són en horari de tarda. 

 

3. Replantejament de les llums que cal deixar obertes un cop finalitza el servei. S'ha detectat que 
en alguns edificis, especialment centres cívics, les llums d'emergència eren excessives i es 
preveu reduir-les. 

 

4. Creació de la figura de l'inspector de neteja d'edificis. Es preveu que el compliment d'aquest 
PEI serà complicat, en tant que suposa un canvi d'hàbits important en el personal de neteja. Els 
encarregats de neteja ens transmeten que moltes dones tenen por a l'hora de realitzar la neteja 
en alguns espais. Es derivarà un treballador municipal de Manteniment i Serveis que de forma 
voluntària a accedit a realitzar aquestes tasques d'inspecció en horari de tarda. 

 

5. Sessió de formació del personal de neteja, en temes d'estalvi energètic. Aquesta formació es 
realitzarà a les properes setmanes i engloben als conductors dels edificis i als mantenidors. 

 

6. Es preveu realitzar una campanya interna d'estalvi i eficiència energètica dirigida a tots els 
treballadors de la casa. S'ha endarrerit la realització d'aquesta campanya per fer coincidir en el 
temps, el canvi de la nova contracta de neteja, amb les sessions de formació i la campanya 
interna de treballadors. Aquesta campanya s'iniciarà al primer trimestre del 2013. 

     

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

- Actuació planificada o improvisada 

 

Actuació planificada 
 
 
 
 
 
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) 

   

 
2. Valoració estalvi energètic  

    Estalvi consum Altres estalvis  

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

   

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

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 
 ddd 

 ddd 

- Canvi d'hàbits del personal de neteja per 

efectuar les seves tasques. 

 ddd 

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 
 ddd 

 ddd 

-  Compatibilitzar l'ús de l'edifici amb les tasques 

de neteja. 

 ddd 

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

 Reducció del consum energèticddd 

 ddd 

 ddd 

 ddd 

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 

 ddd 

 ddd 

 ddd 

 dd 

 
 

Contacte 
Susana Laredo 

Tècnic medi ambient 

Ajuntament del Prat de Llobregat 

a/e: Laredo@elprat.cat  

 
 
 


