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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: Re-programar horari actuació de la reducció de flux lluminós  

- Organització promotora: Ajuntament de Reus - Via Pública 

- Agents participants: Tècnic enllumenat i empresa manteniment SECE 

 
OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ: 
 
 
Reduir el consum de la energia elèctrica de l’enllumenat públic actuant en aquells carrers que 
tenien un nivell alt de il·luminació respecte al valor mig de la resta de carrers de la ciutat en els 
que ja s’havia reduït el nivell de il·luminació aprofitant FEIL i PAM 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
Programar la actuació de la reducció de flux lluminós de les llums amb làmpades de Vapor de 
Sodi d’alta pressió de tal manera que estiguin permanentment en R.F. des del moment de l’ocàs 
fins l’orto 
 
Es va  aprofitar la revisió semestral dels quadres de comandament per re-programar els rellotges 
astronòmics. 
 
La operació, motivada per les restriccions econòmica, no va representar cap sobrecost de 
manteniment 
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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 79.593 €/any  

 
2. Valoració estalvi energètic  

    Estalvi consum Altres estalvis  

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

419.910,8 
kW/h/any 

  

 
3. % sobre la despesa corrent del servei: 6 % sobre el cost de la electricitat de l’enllumenat 
públic 
 
 

BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 

 Major temps de vida de les làmpades 

 Facilita la detecció de làmpades que 
estan al final de la seva vida. 

 

 

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 

 Homogeneïtzació dels nivells de 
il·luminació respecte als carrers en que ja 
s’havia actuat reduint la il·luminació 

 Al no alterar la uniformitat de la 
il·luminació els ciutadans no perceben el 
canvi. 

 

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

 Reducció del consum de electricitat de 
manera immediata 

 

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 
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Contacte 

Josep Mª Ollé 

Enginyer municipal 

Ajuntament de Reus 

a/e:  

Telf: 977010074 
 


