
               Millora de l’enllumenat públic a sant feliu de guíxols 
                     a partir d’un contracte ese 



CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI A 2014

21.500 habitants

4.916 punts de llum ,  5.430 llumeneres,  78 quadres d’enllumenat

Gran percentatge de punts de llum amb llumeneres  antigues

Gran percentatge de bombetes de sodi  



contracte ese

❏ Servei energètic i de  manteniment integral amb garantia total i de conservació  

de la xarxa    d’enllumenat públic i de semàfors de sant feliu de guíxols

❏ Inici de contracte juny de 2014,  durada 15 anys + possibilitats de 4 anys  de 

prórroga

❏ 8 mesos inicials per executar tota la inversió inicial en base la garantia d’estalvi

❏ L’empresa adjudicatària de la ESE, UTE Citelum-Gas Natural



auditoria del consum per l’aplicació de l’ese



presentació econòmica

       Estalvi anual garantit, 1.478.000 kW x preu mig 0,14€/kW= 206.500 € 



OBJECTIU  DEL CONTRACTE ESE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Amb l’estalvi garantit es fa la inversió que s’aplica a l’inici de la concessió i que 
ens permet:

❏ Renovar tots els punt de llum obsolets i equips de la ciutat

❏ Millorar les uniformitats 

❏ Reduir el consum, reduir les emissions de CO2 

❏ Aplicar una gestió energètica de l’enllumenat i garantir nivell d’estalvi

❏ Altres millores de punts de llum que no comporten estalvi energètic directe



actuacions d’ inversió inicial previstes per la ese
❏ Renovació del 95,56% de les llumeneres, amb tecnologia halogenur metàlic

❏ Noves  columnes, unificació i embelliment de models a les carreteres d’

entrada a la ciutat i llocs emblemàtics com la Rambla i Monestir

❏ Canvi d’òptiques semafòriques a leds i dels corresponents reguladors 

❏ Canvi dels rellotges astronòmics per uns d’alta precisió i telegestionats

Malauradament  la inversió prevista no te en compte la renovació de les línies  



resum de punts de llum canviats



substitució de 
llumeneres obsoletes





substitució de 
llumeneres obsoletes 
en columnes





millora dels models 
clàssics existents amb 
reflectors d’alt 
rendiment





        

canvi d’equips



unificació i 
embelliment de les 
avingudes principals



canvi complert de 
punts de llum en 
llocs emblemàtics



DIstribució de potències 
previst



 renovació de l’enllumenat versus la previsió

❏ S’han aplicat totes les obres d’inversió previstes en llumeneres.

❏ S’han hagut de portar a terme petites modificacions-ampliacions de les 

previstes inicialment per a millora de la uniformitat, i alguna modificació 

també reduccions de potència prevista tan a l’alça com a la baixa.

❏ S’està actualitzant l’inventari real de potències finals, estariem sobre el  

61% a 35kw d’halogenurs metàl·lics previst.



percepció de les obres ese pel ciutadà

❏ Llum blanca, millor percepció dels objectes.

❏ Millora de la uniformitat lluminosa amb els reflectors, en la  majoria dels casos.

❏ Reducció de la contaminació lluminosa. Inicialment algun problema de percepcions 

amb els veïns. Amb el temps s’han adaptat al fet de no veure la bombeta.

❏ Renovació de totes les llumeneres i unificació de models,  efecte estètic important.

❏ Disminució del numero d’avaries.



avaluació de la situació energètica real

❏ Encara no ha passat un any  ( a partir de març) de l’aplicació de les obres de 

millora de l’enllumenat.

❏ S’està actualitzant l’inventari final després de totes les actuacions portades a 

terme.

❏ Amb el plec de la l’ESE es va contractar un programa de gestió energètica, SIE , 

que ens permet d’avaluar consums, facturacions, etc.

     vincle SIE



comparativa ep 2014-2015



comparativa tones co2 
2014-2015



comparativa dels costos 
d’energia 2014-2015



exemple  evolució del 
consum en un  quadre , 
S27


