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1. INTRODUCCIÓ 
 

A continuació es presenta la memòria tècnica i d’explotació del servei de manteniment 

de l’enllumenat públic, en la que es veuen reflectits els indicadors tècnics i econòmics 

més representatius de la concessió, corresponents a l’any 2016. 

 

S’han extret les dades d’explotació i inventari que consten en el nostre programa 

SECENET, el qual gestiona les tasques realitzades diàriament pels nostres equips de 

manteniment. D’aquí obtenim les dades de feines executades i/o pendents així com la 

tipologia de les mateixes, tant en l’origen de l’avís com en la causa que l’ha produït. 

 

De les dades de l’informe se’n poden extreure diferents conclusions com poden ser 

l’evolució del inventari, la modernització de les instal·lacions, l’estat de les mateixes i 

l’estalvi que s’obté mitjançant un bon manteniment i de la política de gestió per 

portar-lo a terme. 

 

A tall d’exemple, s’adjunten captures de pantalla del software de gestió SECENET: 
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2. ESTAT ACTUAL i EVOLUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 

Tot seguit, es mostren els paràmetres més rellevants de les instal·lacions d’enllumenat 

públic del municipi, de tal manera que resulti possible apreciar els resultats de les 

actuacions de millora efectuades amb la finalitat de garantir el compliment de les 

prescripcions del Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat 

Exterior (RD 1890/2008 de 14 de novembre). 

 

2.1 Paràmetres de la instal·lació 
 

Les instal·lacions d’enllumenat públic de Moià, estan constituïdes actualment per un 

total de 1.636 punts de llum, distribuïts en un total de 25 quadres de comandament, 

essent els principals paràmetres de la instal·lació els de la taula adjunta: 

 

  
ANY BASE 

ANY 
OBJECTIU 

2015 2016 

Punts de llum 1.626 1.626 1.636 1.636 

Quadres 24 24 25 25 

Potència Total Instal·lada [W] 240.500 165.356 153.025 140.090 

Potència Total Absorbida [W] 275.560 174.738 164.783 150.579 

Flux Lumínic Total [klm] 17.159,26 16.381,36 12.182,28 13.947,12 

Rendiment Lumínic  [lm/W] 62,27 93,75 73,93 92,62 

Consum Anual d'Energia [kWh/any] 992.858 589.337 854.697 578.376 

Cost Anual de l'Energia [€/any] 133.042,97 76.093 129.059,3 87.335,0 

Cost Mitjà de l'energia [€/kWh] 0,134 0,129 0,151 0,151 

Cost anual manteniment [€/any] 29.247,72 45.223,75 35.904,40 45.223,75 

Punts de llum/Quadre 67,75 67,75 65,44 65,44 

Potència/Quadre [W] 10.020,83 6.889,83 6.120,98 5.603,60 

Potència/PLl [W/PLl] 147,91 101,69 93,54 85,63 

Cost manteniment/PLl [€/PLLxany] 17,99 27,81 21,95 27,64 

Cost Energia/PLl [€/PLLxany] 81,82 46,80 78,89 53,38 

Cost Total Anual per habitant [€/habitantxany] 27,67 20,68 28,13 22,60 

Cost Total Anual per PLL [€/PLLxany] 99,81 74,61 100,83 81,03 
 

La taula mostra com l’aplicació de les mesures per la millora energètica han motivat 

una millora dels paràmetres d’eficiència de la instal·lació.  
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A la taula de la plana anterior, s’aprecia com s’ha produït una disminució respecte de 

l’any base dels paràmetres de potència mitjana per punt de llum així com del consum 

global de la instal·lació, ambdós en un 42% 

 

Al gràfic adjunt, queda reflectida la disminució del consum d’energia experimentada 

durant l’any 2015, en què es van iniciar les obres de millora durant el període agost-

desembre de 2015, així com durant l’any 2016, en què poden apreciar-se els resultats 

de les actuacions efectuades. 

 

 
 

 

Pel que fa als costos, aquests s’han reduït en un 19% en el cas del cost mitjà anual de 

cada punt de llum i en un 18% pel que fa al cost mitjà del servei d’enllumenat públic 

per cada habitant.  
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3.INDICADORS TÈCNICS i D’ECONOMIA ENLLUMENAT 
 

3.1 Tipus de làmpades 
 

La tipologia de làmpades predominant en la instal·lació actual és el Vapor de Sodi 

d’Alta Pressió (VSAP) amb un 65,10%, essent molt destacable l’existència d’un 30,68% 

del llumeneres amb tecnologia LED. Pel que fa a la resta de tipologies, cal destacar 

l’eliminació de les làmpades de Vapor de Mercuri (VM) donant compliment al decret 

190/215 de desplegament de la Llei 6/2001. 

 

  VM VSAP HM-C LED FL TOTAL 

ANY BASE 
602 831 19 8 166 

1.626 
37,02% 51,11% 1,17% 0,49% 10,21% 

ANY OBJECTIU 
0 1.390 19 96 119 

1.624 
0,00% 85,59% 1,17% 5,91% 7,33% 

2015 
85 1.015 6 467 63 

1.636 
5,20% 62,04% 0,37% 28,55% 3,85% 

2016 
0 1.065 6 502 63 

1.636 
0,00% 65,10% 0,37% 30,68% 3,85% 

 

El gràfic adjunt, mostra de manera clara l’evolució de la tipologia de làmpades del 

municipi: 

 
 

Al gràfic anterior queda reflectida l’evolució a l’alça de les làmpades de VSAP 

juntament amb la tecnologia LED, això com l’eliminació de les làmpades de VM, 

donant compliment al decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001. 
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3.2 Resum de làmpades per potència 
 

La distribució de làmpades per potència  i la seva evolució, es reflecteix a la taula 

següent: 

 

  
Fins a 
100 W 

De 101 a 
150 W 

De 151 a 
250 W 

De 251 a 
400 W 

Més de 
400 W TOTAL 

ANY BASE 
387 1.170 41 23 4 

1.626 
23,80% 72,02% 2,52% 1,41% 0,25% 

ANY OBJECTIU 
1.054 524 20 27 0 

1.624 
64,89% 32,28% 1,23% 1,66% 0,00% 

2015 
1.135 486 2 9 4 

1.636 
69,38% 29,71% 0,12% 0,55% 0,24% 

2016 
1.220 401 2 9 4 

1.636 
74,57% 24,51% 0,12% 0,55% 0,24% 

 

Tal i com queda palès a la taula anterior, les actuacions de millora efectuades al 

municipi han suposat una optimització de la potència dels punt de llum, de tal manera 

que la presència de làmpades d’entre 100 i 150W és superior a la prevista a l’any 

objectiu. L’evolució experimentada queda reflectida al següent gràfic: 

 

 
 

Tot i que la potència unitària mitjana s’ha reduït en un 42%, la instal·lació de noves 

tecnologies més eficients ha permès millorar el rendiment lumínic de la instal·lació en 

un 48%, passant dels 62,27 lm/W de l’any base als 92,62lm/W de l’any 2016.  
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3.3 Resum de punts de llum per alçada i suplements 
 

Pel que fa a les alçades de muntatge dels punts de llum i l’existència de suplements 

horitzontals, la distribució queda reflectida a la taula adjunta: 

 

  Menys de 5 m Entre 5 i 9 m Més de 9 m TOTAL 

2015 
265 1.297 5 

1.567 
16,91% 82,77% 0,32% 

2016 
265 1.306 5 

1.576 
16,81% 82,87% 0,32% 

 

La representació gràfica de la taula anterior és la següent: 

 

 
 

Tal i com es pot apreciar, l’alçada de muntatge majoritària (82,87%) és d’entre 5 i 9m 

d’alçada, essent testimonial la presència de suports d’alçada superior a 9m. 
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3.4 Resum de suports per tipologia 
 

Pel que fa a la tipologia dels suports i les seves característiques, es reflecteixen a la taula 

següent: 

 

  Bàc. Col. Bra. Repisa Alt. TOTAL 

2015 
386 621 407 73 80 

1.567 
24,63% 39,63% 25,97% 4,66% 5,11% 

2016 
386 621 407 73 80 

1.567 
24,63% 39,63% 25,97% 4,66% 5,11% 

 

Tal i com queda reflectit a la taula i gràfic adjunts, la tipologia de suports existents no ha 

experimentat variacions durant el període 2015-2016: 

 

 
 

S’observa que la tipologia de suport predominant és la columna (39,63%), seguida pels 

braços (25,97%) i bàculs (24,63%), principalment als vials del centre de la vila i a les 

urbanitzacions perifèriques.  
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3.5 Resum de llumeneres per FHS 
 

La taula adjunta, mostra la distribució de les llumeneres del municipi en funció del seu 

FHS, que determina el grau de contaminació lluminosa emesa per la llumenera: 

 

  
Tipus A 
(>25%) 

Tipus B 
(15-25%) 

Tipus C 
(5-15%) 

Tipus D 
(1-5%) 

Tipus E 
(<1%) 

Tipus F 
(orient.) TOTAL 

ANY BASE 
177 47 174 664 483 80 

1.625 
10,89% 2,89% 10,71% 40,86% 29,72% 4,92% 

ANY OBJECTIU 
117 47 39 511 839 72 

1.625 
7,20% 2,89% 2,40% 31,45% 51,63% 4,43% 

2015 
104 55 27 528 860 62 

1.636 
6,36% 3,36% 1,65% 32,27% 52,57% 3,79% 

2016 
69 55 27 528 895 62 

1.636 
4,22% 3,36% 1,65% 32,27% 54,71% 3,79% 

 

La representació gràfica de la taula anterior és la següent: 

 

 
 

Al gràfic s’observa com la major part de les llumeneres actuals corresponen a les 

de tipus E (FHS<1), essent el nombre actual superior al previst inicialment. 

Pel que fa a les llumeneres contaminants (FHS>5%), tot i que l’any objectiu en 

contemplava un 12,49%, una vegada executades les actuacions de millora la seva 

presència és únicament del 9,23%. 
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3.6 Resum de quadres per tipus de funcionament 
 

Tot seguit es mostra la taula on es reflecteixen les diferents tipologies de 

funcionament dels quadres de comandament pel que fa referència als mètodes 

d’estalvi energètic.  

 

  
Tota Nit Red. 

capçalera Doble Nivell 1/2 ap./orn. Eq. elec. DN 
prog TOTAL 

ANY BASE 
15 4 3 2 0 

24 
62,50% 16,67% 12,50% 8,33% 0,00% 

ANY OBJECTIU 
0 4 0 2 18 

24 
0,00% 16,67% 0,00% 8,33% 75,00% 

2015 
0 0 1 2 22 

25 
0,00% 0,00% 4,00% 8,00% 88,00% 

2016 
0 0 1 2 22 

25 
0,00% 0,00% 4,00% 8,00% 88,00% 

 

L’evolució dels sistemes de reducció de flux queda reflectida al gràfic adjunt:  

 

Una vegada efectuades les actuacions de millora previstes, pot apreciar-se com els 

quadres on s’efectua regulació de flux o de consum han passat de ser d’únicament un 

20,83% a l’any base a  constituir en l’actualitat el 100% dels quadres de comandament 

d’enllumenat públic. 

Pel que fa al sistema de regulació majoritari, correspon als equips autònoms 

programables, amb diversos esglaons de reducció.  
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3.7 Resum de quadres per elements de govern 
 
Tot seguit, es mostra la tipologia dels sistemes d’encesa existents als quadres de 

comandament del municipi: 

 

  

Cèl·lula 
fotoelèctrica 

Rellotge 
astronòmic 

Telecontrol+ 
telemesura TOTAL 

ANY BASE 
19 4 1 

24 
79,17% 16,67% 4,17% 

ANY OBJECTIU 
0 0 24 

24 
0,00% 0,00% 100,00% 

2015 
0 0 25 

25 
0,00% 0,00% 100,00% 

2016 
0 0 25 

25 
0,00% 0,00% 100,00% 

 
L’evolució experimentada queda reflectida al gràfic adjunt: 
 

 
 

Tal i com pot apreciar-se, actualment el 100% dels quadres de comandament del 

municipi estan comandats i monitoritzats mitjançant el sistema Citilux. 
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4. INDICADORS DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
 
Als següents apartats s’analitzen les actuacions de manteniment efectuades a les 

instal·lacions d’enllumenat públic, fent esment tant de l’origen de les avaries com del 

canal de recepció dels avisos.  

 
Cal tenir en consideració que en relació a l’any 2015 únicament es disposa de dades 

des de l’inici del contracte de manteniment  al mes d’agost. Per aquest motiu, en 

diversos apartats del capítol, s’analitza el rati d’incidències i avisos mensuals per tal de 

facilitar el comparatiu. 

 
4.1 Resum d’operacions 

 
La taula adjunt mostra el nombre d’operacions de manteniment efectuades durant el 

període en estudi: 

 

  Enllumenat Mitjana mensual 

2015 (agost-desembre) 
144 

29 
100,00% 

2016 
274 

23 
100,00% 

 
A la taula anterior, s’observa com el rati d’avisos mensual s’ha reduït en un 20% des de 

l’inici del contracte de manteniment, tal i com queda palès al gràfic adjunt: 
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4.2 Resum d’operacions per tipologia 
 
En relació a les operacions de manteniment esmentades, a la següent taula s’observa 

com la pràctica totalitat corresponen a actuacions de manteniment amb l’única 

excepció d’una actuació efectuada per robatori de conductor durant l’any 2016. 

 

  Act. Acc. Van. Rob. TOTAL 

2015 (agost-desembre) 
144 0 0 0 

144 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2016 
273 0 0 1 

274 
99,64% 0,00% 0,00% 0,36% 

 
Act.: Actuació; Acc.: Accident; Van.: Vandalisme; Insp.: Inspecció; Rei.: Reinstal·lació; Rob.: Robatori conductor 

 
 

4.3 Resum d’actuacions per tipus d’element 
 
Pel que fa a les actuacions de manteniment, a la següent taula es mostra de manera 

detallada quin component de la instal·lació ha estat el causant de les incidències i en 

quina mesura: 

 

  Llumenera Línia Làmpada Punt 
Mant. Quadre Suport TOTAL 

2015 (agost-desembre) 
3 0 130 5 6 0 

144 
1,91% 0,00% 90,28% 3,62% 4,00% 0,19% 

2016 
15 1 153 41 64 0 

273 
5,46% 0,30% 56,04% 14,85% 23,34% 0,00% 

 
Tal i com queda reflectit a la taula anterior, la major part de les actuacions de 

manteniment efectuades corresponen a canvis de làmpada així com les intervencions 

en quadres de comandament, principalment per remuntar proteccions caigudes i 

efectuar modificacions o ajustos en el sistema de telegestió. 

 
La resta d’actuacions, corresponen en la seva majoria a la resolució d’incidències en el 

punt de llum, com ara la reposició de portelles dels suports o l’arranjament de les 

connexions elèctriques, així com les petites reparacions efectuades a les llumeneres. 
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Per tal de facilitar l’anàlisi de l’evolució de les incidències, tot seguit es mostra el rati 

d’actuacions mensuals motivades per cada element de la instal·lació: 

 
 Rati operacions/mes Llumenera Línia Làmpada Punt 

Mant. Quadre Suport TOTAL 

2015 (agost-desembre) 
0,5 0,0 26,0 1,0 1,2 0,1 

29 
1,91% 0,00% 90,28% 3,62% 4,00% 0,19% 

2016 
1,2 0,1 12,8 3,4 5,3 0,0 

23 
5,46% 0,30% 56,04% 14,85% 23,34% 0,00% 

 
La representació gràfica de la taula anterior és la següent 
 

 
 

A les dades mostrades pot apreciar-se una disminució sensible de les actuacions de 

canvi de làmpada, gràcies a les actuacions de millora efectuades a les instal·lacions. 

 

Tanmateix, pot apreciar-se un augment del rati d’operacions als quadres de 

comandament motivat per una banda per les actuacions motivades pel dispar de 

proteccions així com les actuacions derivades del sistema de telegestió dels quadres de 

comandament, que requereix d’un seguiment acurat dels paràmetres de 

funcionament, estat de les comunicacions així com del bon funcionament del sistema 

de monitorització de consums. 
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4.4 Origen dels avisos 
 

La taula adjunta mostra la relació d’avisos rebuts a través dels diversos canals existents 

així com aquelles incidències detectades directament pel personal de SECE durant els 

recorreguts de manteniment programats.  

 

  Equip SECE Ciutadans Ajuntament Policia Local TOTAL 

2015 
151 0 20 0 

171 
88,30% 0,00% 11,70% 0,00% 

2016 
221 38 45 11 

315 
70,16% 12,06% 14,29% 3,49% 

 

Tal i com s’ha esmentat en apartats anteriors, s’adjunta la taula amb el rati d’avisos 

mensuals per facilitar-ne la interpretació: 

 

 Rati avisos/mes Equip SECE Ciutadans Ajuntament Policia Local TOTAL 

2015 (agost-desembre) 
30,2 0,0 4,0 0,0 

34 
88,30% 0,00% 11,70% 0,00% 

2016 
18,4 3,2 3,8 0,9 

26 
70,16% 12,06% 14,29% 3,49% 

 

La representació gràfica de la taula anterior és la següent: 
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De les dades mostrades a la plana anterior se n’extreu que, a banda de produir-se 

una disminució global del nombre d’avisos, s’ha establert una dinàmica en l’ús dels 

canals disponibles per la comunicació d’incidències per part dels ciutadans i 

organismes municipals. 

 

Tanmateix, s’observa com la major part de les incidències són detectades pel personal 

de SECE durant els recorregut de manteniment programats. 

 

  

 

http://www.sece.com/


 

SECE – Moià · www.sece.com                                                                                    - 18 - 

5. SEGUIMENT DELS CONSUMS ENERGÈTICS 
 

Tot seguit es mostra l’anàlisi dels consums energètics de la instal·lació, efectuant el 

comparatiu amb les dades de partida de l’any base establert al plec de condicions. 

 

5.1 Evolució dels consums energètics 
 

La taula adjunta mostra l’evolució dels consums i imports del subministrament elèctric 

corresponent a les instal·lacions d’enllumenat públic, on queda reflectida una 

disminució del 42% del consum entre l’any base i l’any 2016. 

 
  Consum [kWh] Cost [€] Cost energia [€/kWh] 

ANY BASE 992.858 133.042,97 0,134 

ANY OBJECTIU 589.337 76.093,23 0,129 

2015 854.697 129.059,30 0,151 

2016 578.376 87.335,00 0,151 

 

S’observa com el consum enregistrat durant l’any 2016 es troba per sota dels valors 

definits per l’any objectiu de l’auditoria: 
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5.2 Monitorització i seguiment dels consums energètics 
 

La captura de pantalla adjunta, mostra el seguiment efectuat mitjançant el software de 

gestió energètica SECEGep de l’evolució dels consums energètics de la instal·lació. 

 

Cal esmentar que les dades de consum mostrades a l’any 2016 corresponen 

íntegrament als valors enregistrats pels sistemes de telegestió, motiu pel qual no 

apareixen els imports facturats corresponents a l’any 2016. 
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D’altra banda, l’any 2011 ha estat considerat com a escenari de referència, de tal 

manera que hi ha estat assignats els consums determinats per l’any base. 

 

Tal i com queda palès al gràfic d’evolució de consums, les continues actuacions de 

seguiment i optimització dels paràmetres del sistema telegestionat han permès assolir 

i estabilitzar l’estalvi mensual en un 46%. 

 

Per tal d’aprofitar al màxim el potencial del software de gestió disponible, seria 

convenient disposar de les dades de facturació del subministrament elèctric amb la 

finalitat d’introduir-les al programa, el que permetia dur a terme un seguiment 

exhaustiu dels paràmetres econòmics. 

 

Cal tenir en consideració que, per la valoració dels consums d’energia dels anys 

2015 i 2016 s’ha emprat un valor de cost mitjà de l’energia de 0,151 €/kWh. 
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5.3 Optimització de les contractacions 
 

Atenent a les dades enregistrades pel sistema telegestionat, la taula adjunt mostra les 

propostes d’optimització de les potències contractades 

 

 
 

S’han regruixat en color blau les referències d’aquells quadres que disposen d’un 

subministrament monofàsic a 230V. 

 

En els casos en que la potència contractada no es correspon amb els esglaons de 

contractació predeterminats per la companyia subministradora, s’ha proposat una 

nova potència normalitzada. 

 

  

QM Pc [kW] Tarifa Pfact [kW ] Pmax [kW] [%] Pc [kW] Tarifa Pfact [kW] E Pot [€/any] E Ene [€/any]stalvi Total [€/any
1 13,85 2.1DH 11,77 6,87 99,28% 6,92 2.0DH 6,92 232,28 570,83 803,12
2 13,85 2.1DH 11,77 10,19 147,25% 6,92 2.0DH 16,04 -151,07 1.400,37 1.249,31
3 27,7 3.0A 23,55 13,78 79,54% 17,32 3.0A 14,72 718,70 0,00 718,70
4 8 2.1DH 6,80 3,48 66,96% 5,19 2.0DH 4,41 101,76 576,49 678,25
5 13,86 2.1DH 11,78 11,50 166,21% 6,92 2.0DH 19,97 -316,17 511,61 195,44
6 7,6 2.0DH 6,46 1,70 81,98% 2,07 2.0DH 1,76 197,63 0,00 197,63
7 2,3 2.0DH 1,96 0,70 87,50% 0,8 2.0DH 0,80 48,56 0,00 48,56
8 5,19 2.0DH 6,04 5,65 81,59% 6,92 2.0DH 5,88 6,04 0,00 6,04
9 20,8 3.0A 17,68 11,99 173,32% 6,92 2.0DH 21,45 538,34 301,23 839,57
10 6,92 2.0DH 5,88 3,10 89,54% 3,46 2.0DH 3,46 101,83 0,00 101,83
11 10,39 2.1DH 8,83 1,63 78,79% 2,07 2.0DH 1,76 265,44 1.064,77 1.330,20
12 10,39 2.1DH 8,83 5,34 102,95% 5,19 2.0DH 5,19 174,31 1.533,29 1.707,60
13 15 2.1DH 12,75 3,73 107,66% 3,46 2.0DH 3,91 335,26 1.046,80 1.382,06
14 1 2.0DH 30,93 11,01 159,12% 6,92 2.0DH 18,50 478,41 0,00 478,41
15 10,39 2.1DH 8,83 8,79 127,04% 6,92 2.0DH 11,84 -105,32 1.615,62 1.510,30
16 6,92 2.0DH 28,37 14,30 206,65% 6,92 2.0DH 28,37 0,00 0,00 0,00
17 - - - - - - - - - - -
18 8,1 2.0DH 6,89 1,04 100,97% 1,03 2.0DH 1,03 246,16 0,00 246,16
19 3,5 2.0DH 4,61 3,99 76,80% 5,19 2.0DH 4,41 8,26 0,00 8,26
20 10,39 2.1DH 8,83 5,60 80,97% 6,92 2.0DH 5,88 145,21 873,98 1.019,20
21 27,7 3.0A 23,55 7,55 109,08% 6,92 2.0DH 8,11 1.576,87 329,41 1.906,28
24 10 2.0 8,50 3,27 94,42% 3,46 2.0DH 3,46 211,90 767,44 979,33
25 2,871 2.0DH 2,87 2,95 85,14% 3,46 2.0DH 3,46 -24,76 0,00 -24,76

TOTAL 236,72 257,47 138,14 121,90 191,34 4.789,64 10.591,85 15.381,49

Ajust de Potències Contractades Estalvis acumulats
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Considerant únicament aquelles pòlisses en que l’actualització de potències 

contractades genera un estalvi, la relació de quadres a modificar és la següent: 

 

 
 

Cal tenir en consideració que, per l’aplicació de les mesures proposades, la companyia 

comercialitzadora pot requerir l’actualització dels documents de legalització de la 

instal·lació, pel que caldrà verificar que es disposa dels documents de posada en marxa 

així com verificar el correcte estat de conservació de les instal·lacions. 

  

QM Pc [kW] Tarifa Pfact [kW ] Pmax [kW] [%] Pc [kW] Tarifa Pfact [kW] E Pot [€/any] E Ene [€/any]stalvi Total [€/any
1 13,85 2.1DH 11,77 6,87 99,28% 6,92 2.0DH 6,92 232,28 570,83 803,12
2 13,85 2.1DH 11,77 10,19 147,25% 6,92 2.0DH 16,04 -151,07 1.400,37 1.249,31
3 27,7 3.0A 23,55 13,78 79,54% 17,32 3.0A 14,72 718,70 0,00 718,70
4 8 2.1DH 6,80 3,48 66,96% 5,19 2.0DH 4,41 101,76 576,49 678,25
5 13,86 2.1DH 11,78 11,50 166,21% 6,92 2.0DH 19,97 -316,17 511,61 195,44
6 7,6 2.0DH 6,46 1,70 81,98% 2,07 2.0DH 1,76 197,63 0,00 197,63
7 2,3 2.0DH 1,96 0,70 87,50% 0,8 2.0DH 0,80 48,56 0,00 48,56
8 5,19 2.0DH 6,04 5,65 81,59% 6,92 2.0DH 5,88 6,04 0,00 6,04
9 20,8 3.0A 17,68 11,99 173,32% 6,92 2.0DH 21,45 538,34 301,23 839,57
10 6,92 2.0DH 5,88 3,10 89,54% 3,46 2.0DH 3,46 101,83 0,00 101,83
11 10,39 2.1DH 8,83 1,63 78,79% 2,07 2.0DH 1,76 265,44 1.064,77 1.330,20
12 10,39 2.1DH 8,83 5,34 102,95% 5,19 2.0DH 5,19 174,31 1.533,29 1.707,60
13 15 2.1DH 12,75 3,73 107,66% 3,46 2.0DH 3,91 335,26 1.046,80 1.382,06
14 1 2.0DH 30,93 11,01 159,12% 6,92 2.0DH 18,50 478,41 0,00 478,41
15 10,39 2.1DH 8,83 8,79 127,04% 6,92 2.0DH 11,84 -105,32 1.615,62 1.510,30
17 - - - - - - - - - - -
18 8,1 2.0DH 6,89 1,04 100,97% 1,03 2.0DH 1,03 246,16 0,00 246,16
19 3,5 2.0DH 4,61 3,99 76,80% 5,19 2.0DH 4,41 8,26 0,00 8,26
20 10,39 2.1DH 8,83 5,60 80,97% 6,92 2.0DH 5,88 145,21 873,98 1.019,20
21 27,7 3.0A 23,55 7,55 109,08% 6,92 2.0DH 8,11 1.576,87 329,41 1.906,28
24 10 2.0 8,50 3,27 94,42% 3,46 2.0DH 3,46 211,90 767,44 979,33

TOTAL 226,93 226,23 120,89 111,52 159,51 4.814,40 10.591,85 15.406,25

Ajust de Potències Contractades Estalvis acumulats
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6. ANÀLISI DELS PARÀMETRES DE QUALITAT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Tot seguit, s’analitzen els principals ratis de la instal·lació amb la finalitat d’analitzar-ne 

l’estat actual efectuant-ne la comparació amb els valors mitjans de l’any 2016 dels 

municipis gestionats per SECE i amb els resultats presentats al Quadre resum 

d’indicadors d’enllumenat públic 2015 publicat per la Diputació de Barcelona (DIBA). 

 

6.1 Dades del Municipi   Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Població [hab] 5.865 24.989 57.837 

Superfície [km2] 75,15 30,81 22,35 

Densitat de població [hab/km2] 78,04 811,03 2.588,00 

Superfície il·luminada [km2] 0,45 0,89 - 

 

S’exposen les principals dades del municipi, amb la finalitat d’establir la comparació 

entre els paràmetres de la població  i els valors mitjans de la mostra de poblacions 

emprada en el càlcul de cadascun dels ratis exposats. 

 

6.2 Dades Inventari   Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Punts de Llum [ut] 1.636 4.274 - 

Quadres [ut] 25 60 - 

Línies [ut] 84 196 - 

nº de suports [ut] 1.567 3.601 - 

nº de llumeneres [ut] 1.636 4.185 - 

Potència Instal·lada [W] 140.090 421.474 - 

Potència absorbida [W] 150.579 471.143 - 

Flux lumínic total [klm] 13.947 40.456 - 

 

S’observa com els valors mitjans aportats corresponen a una mostra de poblacions 

amb una densitat de població superior a la de Moià. Per tant, caldrà tenir en compte 

aquests aspectes a l’hora d’analitzar els ratis  calculats en base a la població del 

municipi. 
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6.3 Tipologia de làmpades   Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

VSAP 

[ut] 1.065 3.201 - 

[%] 65,10% 74,89% 65,00% 

P[W] 120.110 340.188 - 

[%] 85,74% 80,71% - 

Pm [W/pll] 112,78 106,28 - 

HM-C 

[ut] 6 425 - 

[%] 0,37% 9,94% 13,90% 

P[W] 4.550 44.165 - 

[%] 3,25% 10,48% - 

Pm [W/pll] 758,33 103,92 - 

VM 

[ut] 0 122 - 

[%] 0,00% 2,85% 4,40% 

P[W] 0 20.009 - 

[%] 0,00% 4,75% - 

Pm [W/pll] 0,00 164,46 - 

FL 

[ut] 63 277 - 

[%] 3,85% 6,49% 7,10% 

P[W] 819 9.643 - 

[%] 0,58% 2,29% - 

Pm [W/pll] 13,00 34,78 - 

LED 

[ut] 502 244 - 

[%] 30,68% 5,70% 8,30% 

P[W] 14.611 6.664 - 

[%] 10,43% 1,58% - 

Pm [W/pll] 29,11 27,35 - 

Altres 

[ut] 0 6 - 

[%] 0,00% 0,14% 1,40% 

P[W] 0 806 - 

[%] 0,00% 0,19% - 

Pm [W/pll] 0,00 136,79   

 

Cal destacar l’eliminació de les làmpades de VM, donant compliment a la Llei 

6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn així 

com la gran implantació de la tecnologia LED al municipi. 

S’observa que la potència mitjana de les làmpades de VSAP és superior als valors de 

referència, pel que existeix marge per efectuar futures reduccions de potència.  
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6.4 Llumeneres   Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Llumeneres contaminants (FHS>5%) [%] 9,23% 18,18% 14,30% 

          Tipus A (FHS>25%) [%] 4,22% 5,02% - 

          Tipus B (15<FHS≤25%) [%] 3,36% 3,46% - 

          Tipus C (5<FHS≤15%) [%] 1,65% 9,70% - 

Tipus D (1<FHS≤5%) [%] 32,27% 14,55% - 

Tipus E (FHS<1%) [%] 54,71% 55,30% - 

Tipus F (segons orientació) [%] 3,79% 11,97% - 

 

Tot i que la presència de llumeneres contaminants es troba per sota dels valors 

mitjans, cal eliminar les llumeneres d’un FHS superior al 5% per donar compliment a 

les prescripcions de la Llei 6/2001. 

 

S’observa com, despres de les actuacions de millora, el percentatge de llumeneres 

no contaminants es troba per sobre dels valors mitjans de referència. 

 

6.5 Gestió del funcionament   Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Quadres amb regulació de flux 
ut 25 40 - 

[%] 100,00% 66,11% - 

Pdl amb regulació de flux 
ut 1.505 2.709 - 

[%] 91,99% 63,37% - 

Potència instal·lada amb reducció de flux 
P[W] 130.981 263.989 - 

[%] 93,50% 62,63% 67,10% 

Quadres amb sistemes de telegestió 
ut 25 32 - 

[%] 100,00% 52,30% - 

Pdl telegestionats 
ut 1.636 2.630 - 

[%] 100,00% 61,53% - 

Potència instal·lada amb sistema de 
telegestió 

P[W] 140.090 230.316 - 

[%] 100,00% 54,65% 35,80% 

 

S’observa com, al disposar de telegestió a la totalitat dels quadres, el rati obtingut 

es situa molt per sobre dels valors de referència. D’altra banda, el nombre de punts de 

llum amb regulació de flux supera amb escreix els valors mitjans. 
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6.6 Consum d'energia   Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Volum facturat [%] 100,00% - - 

Consum acumulat [kWh] 578.376 1.576.069 - 

Import acumulat [€] 87.334,78 229.591,43 - 

Potència contractada [kW] 237 624 - 

Cost mitjà de l'energia [€/kWh] 0,151 0,146 0,152 

Emissions de CO2 [tCO2] 156,16 425,54 - 

 

El consum enregistrat pel sistema telegestionat mostra com aquest es situa per 

sota dels 589.337 kWh/any previstos al plec de condicions com a any objectiu. 

 

Cal tenir en consideració que, al n o disposar de factures de subministrament 

elèctric, s’ha considerat un cost mitjà de l’energia per efectuar una estimació 

econòmica dels estalvis generats per les actuacions. 

 

6.7 Incidències   Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Nombre d'incidències [ut] 273 550 - 

Canvis de làmpada 
[ut] 153 208 - 

[%] 56,04% 37,80% - 

Col·lisions 
[ut] 0 22   

[%] 0,00% 4,06% - 

Vandalisme 
[ut] 1 10   

[%] 0,37% 1,90% - 

Incidències per cada 1000 punts de llum [ut] 166,87 128,59 104,00 

Canvis de làmpada per cada 1000 punts de llum [ut] 93,52 48,61 66,00 

Col·lisions per  cada 1000 punts de llum [ut] 0,00 5,22 - 

Actes vandàlics per  cada 1000 punts de llum [ut] 0,61 2,44 - 

Incidències per cada 1000 habitants [ut/1000hab] 46,55 22,00 - 

Canvis de làmpada per cada 1000 habitants [ut/1000hab] 26,09 8,31 - 

Col·lisions per cada 1000 habitants [ut/1000hab] 0,00 0,89 - 

Actes vandàlics per cada 1000 habitants [ut/1000hab] 0,17 0,42 - 

 

S’observa un gran nombre d’incidències motivat per les tasques de configuració is 

seguiment dels sistemes telegestionats així com la reparació de làmpades foses durant 

el primer trimestre de l’any 2016.  
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6.8 Paràmetres d'eficiència inventari Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Làmpades per cada 1000 habitants [pll/1000hab] 278,94 171,05 152,00 

Làmpades per superfície municipal [pll/km2] 21,77 138,73 - 

Làmpades per superfície il·luminada [pll/km2] 3.638,46 4.791,19 4.586,00 

Potència instal·lada per superfície il·luminada [kW/km2] 311,56 472,43 - 

Potència absorbida per superfície il·luminada [kW/km2] 334,89 528,10 561,00 

Punts de llum per quadre [pll/QM] 65,44 70,85 69,00 

Potència instal·lada per quadre [W/QM] 5.603,60 6.985,76 - 

Potència absorbida per quadre [W/QM] 6.023,18 7.809,00 - 

Potència contractada per quadre [kW/QM] 9,47 10,35 - 

Potència instal·lada per punt de llum [W/pll] 85,63 98,60 - 

Potència absorbida per punt de llum [W/pll] 92,04 110,22 124,00 

Potència contractada per punt de llum [W/pll] 144,69 146,07 - 

Flux lumínic per punt de llum [lm/pll] 8.525,13 9.464,57 - 

Rendiment lumínic global [lm/W] 92,62 85,87 80,00 

 

La potència total dels punts de llum, considerant les pèrdues als equips auxiliars, es 

troba per sota dels valors de referència, fruit de les actuacions de reducció de potència 

que s’han dut a terme al municipi.  

 

El rendiment lumínic de la instal·lació es troba per sobre dels valors mitjans, el que 

resulta un indicatiu de l’existència de tecnologies eficients al municipi. 
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6.9 Paràmetres d'eficiència energètica Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Consum d'energia per habitant [kWh/hab] 98,61 63,07 65,00 

Consum d'energia per superfície municipal [kWh/km2] 7.696,29 51.152,61 - 

Consum d'energia per superfície il·luminada [kWh/km2] 1.286.306 1.766.601 - 

Consum d'energia per punt de llum [kWh/pll] 353,53 368,72 - 

Potència contractada vs Potència instal·lada   1,69 1,48 - 

Potència contractada vs Potència absorbida   1,57 1,33 1,50 

Potència contractada per quadre [kW/QM] 9,47 10,35 - 

Potència contractada per punt de llum [W/pll] 144,69 146,07 - 

Emissions de CO2 per habitant [kgCO2/hab] 26,63 17,03 19,00 

Emissions de CO2 per quadre [kgCO2/QM] 6.246,46 7.053,13 - 

Emissions de CO2 per punt de llum [kgCO2/pll] 95,45 99,55 126,00 

Emissions de CO2 per kW contractat [kgCO2/kW] 659,69 681,55 - 

Emissions de CO2 per kW instal·lat [kgCO2/kW] 1,11 1,01 - 

Hores equivalents de funcionament [h] 3.841,00 3.345,20 3.419,00 

 

S’observa com, al tractar-se d’una instal·lació eficient, el consum mitjà d’energia 

per punt de llum així com les emissions de CO2 a l’atmosfera, es troben per sota dels 

valors de referència. 

 

S’observa com l’aplicació de mesures de reducció de la potència instal·lada 

permeten efectuat una sensible reducció de potència a les pòlisses corresponents a les 

instal·lacions d’enllumenat públic. 

 

El fet que les hores de funcionament equivalent de la instal·lació superin els valors 

mitjans de referència indica que actualment no s’està assolint tot el potencial d’estalvi 

de la instal·lació, essent possible aplicar mesures de reducció de flux més agressives. 
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6.10 Paràmetres optimització econòmica Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Cost acumulat del subministrament elèctric 
[€] 87.335 229.591 - 

[%] 65,88% 57,68% 59,90% 

Cost acumulat del servei de manteniment 
[€] 45.224 168.475 - 

[%] 34,12% 42,32% 39,90% 

Cost total acumulat [€] 132.559 398.066 - 

Cost de l'energia per punt de llum [€/pll] 53,38 53,71 65,00 

Cost del manteniment per punt de llum [€/pll] 27,64 39,41 43,00 

Cost total per punt de llum [€/pll] 81,03 93,13 108,00 

Cost acumulat de l'energia per habitant [€/hab] 14,89 9,19 9,90 

Cost acumulat del manteniment per habitant [€/hab] 7,71 6,74 6,60 

Cost total acumulat per habitant [€/hab] 22,60 15,93 16,40 

 

S’observa com, tot i tractar-se d’imports calculats en base a valors mitjans, la 

despesa econòmica per punt de llum, resulta inferior als valors de referència. 

 

Cal tenir en compte que, donat que els valors de referència consideren municipis 

amb una major densitat de població, el rati de despesa per habitant es troba per sobre 

dels valors mitjans. Per tant, aquest paràmetre no respon només a criteris d’eficiència 

o d’optimització de les contractacions. 
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7. CONCLUSIONS DE L’INFORME 
 

Tot seguit s’exposen les conclusions resultants de l’anàlisi dels indicadors mostrats en 

base als diferents àmbits d’estudi de la instal·lació. 

 

7.1 Configuració de la Instal·lació   Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

VSAP Pm [W/pll] 112,78 106,28 - 

HM-C Pm [W/pll] 758,33 103,92 - 

VM [%] 0,00% 4,75% - 

LED [%] 30,68% 5,70% 8,30% 

Llumeneres contaminants (FHS>5%) [%] 9,23% 18,18% 14,30% 

Pdl amb regulació de flux [%] 91,99% 63,37% - 

Pdl telegestionats [%] 100,00% 61,53% - 
 

La potència mitjana de les làmpades VSAP es troba per sobre dels valors de referència, el que indica la 
possibilitat d’efectuar ajustos de potència o bé aplicar mesures de reducció de flux més agressives. D’altra 
banda, la potència de les làmpades HM-C, actualment destinades en la seva major part a l’enllumenat 
ornamental és molt elevada. 
 

Cal destacar l’eliminació de les làmpades de VM, donant compliment a la Llei 6/2001 d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn. 
 

La implantació de tecnologia LED al municipi es troba molt per sobre dels valors mitjans actuals. 
 

Tot i que la presència de llumeneres contaminants és inferior als valors mitjans, cal eliminar les 
llumeneres d’un FHS superior al 5% per donar compliment a les prescripcions de la Llei 6/2001. 
 

Existeix la possibilitat d’efectuar la reducció de flux a la pràctica totalitat dels punts de llum, el que 
indica que es tracta d’uns instal·lació amb un gran potencial d’estalvi energètic. 
 

Actualment la totalitat dels punts de llum del municipi es troben telegestionats, de tal manera que 
resulta possible efectuar un seguiment continu dels paràmetres de funcionament de la instal·lació i, quan 
s’escaigui, efectuar d’una manera àgil canvis en els paràmetres de funcionament. 
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7.2 Eficiència Energètica Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Consum acumulat [kWh] 578.376 1.576.069 - 

Potència absorbida per punt de llum [W/pll] 92,04 110,22 124,00 

Rendiment lumínic global [lm/W] 92,62 85,87 80,00 

Consum d'energia per punt de llum [kWh/pll] 353,53 368,72 - 

Emissions de CO2 per punt de llum [kgCO2/pll] 95,45 99,55 126,00 

Hores equivalents de funcionament [h] 3.841,00 3.345,20 3.419,00 
 

El consum anual acumulat mostra un estalvi de 414.482 kWh/any, el que suposa una reducció del 
41,75% respecte l’any base. 
 

La potència absorbida pels punt de llum es troba molt per sota dels valors mitjans de referència, el que 
indica l’efectivitat de les actuacions de reducció de la potència instal·lada que s’han dut a terme al municipi. 
 

El rendiment lumínic global de les làmpades actuals es troba per sobre dels valors de referència, el que 
indica que es disposa d’una instal·lació eficient gràcies a la instal·lació de noves tecnologies.  
 

Tot i que el consum i, per tant, les emissions de CO2 a l’atmosfera es troben per sota dels valors mitjans, 
aquests resulten elevats tenint en compte l’eficiència i el potencial d’estalvi de la instal·lació. 
 

S’observa com les hores de funcionament de la instal·lació es troben per sobre dels valors mitjans de 
referència, donat que no s’està explotant el potencial d’estalvi energètic de la instal·lació. 
 

 

7.3 Optimització Econòmica Moià Valors 
Mitjans 

Mitjana 
DIBA 

Cost de l'energia per punt de llum [€/pll] 53,38 53,71 65,00 

Cost del manteniment per punt de llum [€/pll] 27,64 39,41 43,00 

Cost total per punt de llum [€/pll] 81,03 93,13 108,00 
 

Cal tenir en consideració que els imports econòmics han estat calculats en base a preus mitjans, motiu pel 
qual caldrà disposar de la facturació del subministrament elèctric per efectuat un anàlisi acurat. 
 

El cost mitjà de l’energia per punt de llum és pràcticament equivalent als valors mitjans presentats. 
Tanmateix, l’aplicació de les optimitzacions de la potència contractada proposades suposaria una sensible 
disminució dels costos. 
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8. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 

Atenent a les conclusions exposades, es proposa dur a terme les actuacions descrites 

per cadascun dels àmbits d’estudi considerats: 

 

8.1 Configuració de la Instal·lació    
 
Substitució de llumeneres contaminants i reducció de la potència instal·lada. 
Substituir les actuals 151 llumeneres lumínicament contaminants per nous aparells més eficients. 
D’aquesta manera, a banda d’eliminar les llumeneres contaminants s’aconseguirà reduir la potència 
instal·lada dels punts de llum afectats per l’actuació. 
 

 

8.2 Eficiència Energètica    
 
Revisió de les programacions de reducció de flux. 
Es proposa revisar els actuals paràmetres de programació dels períodes de reducció de flux, amb la 
finalitat d’aplicar programacions més agressives en aquells sectors del municipi en què resulti 
possible. 
 

 

8.3 Optimització econòmica    
 
Reducció de les potències contractades. 
Es proposa dur a terme les revisions de la potència contractada proposades a l’apartat 5.3 de 
l’informe, que permetrien reduir la potència facturada en un 26%. Les actuacions proposades 
permetrien reduir la despesa econòmica el subministrament d’energia a les instal·lacions 
d’enllumenat públic en aproximadament un 17% anual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

febrer de 2017 
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