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Resum
Actualment, s’està prenent consciència de la importància de tenir un enllumenat públic
energèticament eficient i que alhora ofereixi un nivell de seguretat adequat als seus usuaris.
Tanmateix, la problemàtica de la contaminació lumínica està prenent importància degut a
l’aprovació de la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn. Segons aquesta llei, els ajuntaments han de presentar un pla municipal
d’adequació de la il·luminació exterior existent a l’Oficina per a la Prevenció de la
Contaminació Lluminosa abans del 31 de desembre del 2007.
El manteniment també és un factor que va prenent rellevància creixent en l’àmbit de la
gestió de l’obra pública. Cal ser conscient, ja des de la fase de programació, del futur cost
de manteniment que qualsevol inversió generarà i l’enllumenat públic n’és un clar exemple.
Per això és necessari actuar tenint en compte, entre d’altres, aspectes com la relació cost /
prestació, l’impacte de la innovació tecnològica o la importància del manteniment preventiu.
El present Pla Director és una eina que s’enfoca per resoldre aquesta manca de criteris i
que persegueix un clar objectiu: redactar i definir, des del punt de vista luminotècnic i
segons un model sostenible, uns procediments d’actuació per la millora, modificació,
ampliació o substitució de la instal·lació d’enllumenat públic, tot seguint criteris d’eficiència i
gestió continua per tal de proporcionar una bona qualitat del servei.
Caldrà en primera instància realitzar un estudi ben acurat de la ciutat per conèixer la
situació actual (inventari de carrers, nivells actuals de servei i inventari de receptors) i
segons aquests resultats passar a definir després les diferents solucions segons:
- Tipologia de zones, vials i espais
- Nivells lumínics actuals i proposats, fonts recomanades i tipus de funcionament
- Criteris d’estalvi energètic
Com a resultat, es pretén obtenir una eina de futur per resoldre possibles confusions alhora
de triar el procediment i la tecnologia a seguir en qualsevol operació que afecti a
l’enllumenat, com poden ser: nous projectes d’urbanització, el manteniment, les noves
normatives aplicables, el desmantellament, la incorporació de noves tecnologies, etc. i
permetre així a la ciutat gaudir d’unes instal·lacions d’enllumenat eficients, planificades, ben
gestionades i mantingudes que augmentaran notablement el confort nocturn del ciutadà.
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1. Glossari
CM: Quadre de comandament
DN: Sistema de doble nivell de flux
Em: Nivell d’il·luminació mitjà
ET: Estació Transformadora
FHS: Flux Hemisferi Superior instal·lat
FLU: Fluorescència
HM: Halogenurs Metàl·lics convencionals
HMC: Halogenurs Metàl·lics Ceràmics
INC: Incandescència
Pdl: Punt de llum (equivalent al número de làmpades)
Pot.: Potència
R: Sistema de regulació de flux
Um: Uniformitat mitja
VMCC: Vapor de Mercuri Color Corregit
VSAP: Vapor de Sodi Alta Pressió
VSBP: Vapor de Sodi Baixa Pressió
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2. Introducció
2.1. Objectius
Amb el present Pla Director es pretén aconseguir un document tècnic que faci un anàlisi de
la situació actual de l’enllumenat i resolgui la manca de criteris pel que fa al tipus de
lluminària, nivells lumínics, tipus de làmpades instal·lades, etc. S’ha de tenir present que
aquest Pla Director d’enllumenat ha de ser una estratègia i una actitud de cara el futur i
tenir com a principal objectiu establir l’enllumenat com un servei al ciutadà. Per definir-lo
cal, en primer lloc, avaluar la problemàtica existent i definir les fases següents:
 Actualització / realització de l’inventari de tots els elements de la xarxa
 Anàlisi de la situació actual i diagnosi de la problemàtica
 Propostes d’actuació per resoldre la problemàtica existent
L’usuari d’aquest pla serà l’ajuntament de Vilassar. Seran els tècnics municipals, qui hauran
d’anar concretant les propostes que aquí s’hagin generalitzat i adaptar-les a les necessitats
reals que puguin anar apareixent. Així, per aconseguir un Pla Director útil es necessita que
sigui viu i dinàmic.

2.2. Abast
El present Pla es planteja dins del marc tècnic que significa el compliment de les
adaptacions fixades en la llei per evitar la contaminació lumínica aprovada el maig del 2001
(Decret 82/2005, de 3 de maig).
El projecte s’estén a les zones residencials, ja sigui d’alta o baixa densitat d’ocupació,
zones industrials i àrees terciàries no públiques, a excepció de les zones de conreus
considerades com a espais no urbanitzats i també els hivernacles on existeix enllumenat
privat. Tampoc s’ha volgut incloure les vies ràpides com la carretera N-II, ja que aquesta no
és competència de l’ajuntament sinó que correspon al Servei Català de Trànsit.
En el projecte s’ha tingut present només l’enllumenat municipal ja que és del que es
disposava un inventari informatitzat i força actualitzat. L’enllumenat privat no s’ha tingut en
compte.
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3. Descripció general del municipi
3.1. El terme municipal
Vilassar de Mar és un municipi costaner situat a la comarca del Maresme, província de
Barcelona. Al nord limita amb Vilassar de Dalt i Cabrils, a l’est amb Cabrera de Mar, a l’oest
amb Premià de Mar i al sud amb el mar Mediterrani i té una altitud de 10 metres.
Segons el sistema d’informació HERMES de la Diputació de Barcelona [1], en el cens
2

corresponent a l’any 2005 Vilassar tenia una superfície de 4,01 Km i una població de
18900 habitants. El creixement anual acumulatiu de la població entre els anys 2000 i 2005
és del 2,68%.
Des de 1923 és el primer productor de floricultura, especialment de clavells, en tot
Espanya. El Parc de les Aus n’és el principal centre comercial. Tot i així, també és conegut
per la horticultura.
A continuació es mostra la situació geogràfica de Vilassar de Mar dins la seva comarca, el
Maresme.

Fig. 3.1. Ubicació de Vilassar de Mar dins el Maresme [2]

Pàg. 12

Memòria

Vilassar de Mar té una longitud total en carrers de 31 Km. En la següent figura es pot veure
un plànol on hi surten detallats tots els carrers, tant el nom com la seva ubicació.

Fig. 3.2. Mapa de Vilassar de Mar [3]

3.2. Història
Vilassar de Mar va sorgir a partir de Vilassar de Dalt i no és fins l’any 1785 que
aconsegueix separar-se del nucli originari i esdevé un municipi independent, amb quasi bé
mil habitants. És un poble de llarga tradició marinera que durant el segle XIX l’economia es
va establir a l’entorn de la construcció de fragates, bergantins i altres vaixells de vela. Va
ser aleshores quan el terme municipal va adquirir una puixança econòmica arribant als
3.000 habitants.
Al llarg de la història, aquell nucli que en el seu origen responia a un grup molt selecte que
hi tenia residencia i que temporalment hi passava uns dies, va anar convertint-se en un
centre urbà transitat per força gent, amb gran atracció pels immigrants que arribaven a la
costa i amb terrenys temptadors on més tard s’hi ha anat edificant. Actualment, Vilassar de
Mar és la residència de molts dels seus habitants.
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4. Metodologia seguida per a la confecció del pla
luminotècnic
Per establir un model òptim de les característiques luminotècniques del municipi, el primer
que s’ha fet és un estudi exhaustiu de tots els paràmetres relacionats amb les
característiques a analitzar.
Ens primer lloc, s’ha procedit a conèixer les característiques dels carrers, tant pel que fa a
característiques físiques com a l’ús o activitat que s’hi porta a terme. També s’ha procedit a
analitzar quin és l’estat actual de l’enllumenat pel que fa als quadres de comandament,
línies elèctriques, suports, llumeneres i làmpades. Igualment, s’han efectuat mesures de les
il·luminacions en pràcticament tots els carrers del municipi.
Un cop estudiada la situació actual de l’enllumenat al municipi, s’ha procedit a la realització
de propostes de millora per, finalment, aconseguir un enllumenat sostenible i eficient
energèticament.
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5. Anàlisi de la situació actual
5.1. Dades de partida
Pel que fa a la situació luminotècnica, s’han considerat les dades proporcionades per
l’ajuntament de Vilassar de Mar. L’any 2001 aquestes dades van ser inventariades i
introduïdes en un programa informàtic amb el qual actualment el personal de manteniment
gestiona tot l’enllumenat públic del municipi. Tot i així, s’ha pogut comprovar que en alguns
casos, el que hi havia instal·lat no coincidia amb la informació proporcionada. S’ha procurat,
amb l’ajut dels tècnics municipals i la brigada de manteniment amb visites a les
instal·lacions d’enllumenat públic, que les dades de partida per al projecte fossin el més
precises possibles. En l’annex D es pot veure la base de dades actualitzada sobre
l’inventari de les instal·lacions del municipi.
Pel que fa a les característiques físiques dels carrers, s’han obtingut amb la observació i la
realització de les mesures necessàries sobre el mateix terreny.

5.2. Inventari de les instal·lacions
Després de l’actualització dels canvis més rellevants de l’inventari existent, les instal·lacions
d’enllumenat públic es resumeixen de la següent manera:
 Nº quadres: 48 dels qual només estan registrats per companyia 41 d’ells
 Nº línies: 146
 Nº punts de llum (pdl) / làmpades: 2737
 Potència Total Instal·lada (en punts de llum): 430,4 kW
En l’annex E es pot veure un plànol on hi surten representats els dominis de cada quadre
elèctric i la seva ubicació dins el municipi.

5.3. Descripció de les característiques de l’enllumenat públic
Per començar, s’ha realitzat un estudi de les característiques dels cinc elements bàsics que
conformen l’enllumenat públic: els quadres de maniobra, les línies elèctriques, els suports,
les lluminàries i les làmpades que hi ha instal·lades.
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Quadres de maniobra

Pel que fa als quadres de maniobra, s’han analitzat quins sistemes d’encesa / apagada i
quins sistemes d’estalvi energètic tenen els diferents quadres de Vilassar. A continuació es
pot apreciar el percentatge dels diferents dispositius d’encesa instal·lats al municipi.

Fotocèl·lula;
8; 17%

Sistemes de
telegestió;
26; 55%

Rellotge
astronòmic;
13; 28%

Fig. 5.1. Dispositius d’encesa / apagada dels quadres de comandament
Els rellotges astronòmics a Vilassar de Mar estan instal·lats en un 28% dels quadres, però
a aquest valor s’hi ha de sumar el percentatge d’instal·lació del sistema de telecontrol, ja
que l’encesa d’aquest és equivalent a la d’un rellotge astronòmic. El total doncs, resulta de
83% en front un 17% d’instal·lació del sistema crepuscular. Es pot dir doncs, que el grau
d’implantació del sistema astronòmic és notable.
Pel que fa a la regulació de flux, com es pot apreciar en la figura següent, un 36% dels
quadres de Vilassar en disposen i un 51% utilitza el sistema de reactàncies de doble nivell.
Cap; 6;
13%

Doble
nivell; 24;
51%

Fig. 5.2. Tipus de regulació dels quadres de comandament

Regulació
simple;
17; 36%
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Tots dos sistemes permeten obtenir una regulació del règim de funcionament, però una de
les principals avantatges del regulador és que estabilitza el corrent d’entrada i evita que les
fluctuacions de tensió de la xarxa arribin a la làmpada, ja que una sobretensió continuada
en aquesta, escurça la seva vida. A més el regulador actua sobre la tensió de servei
mantenint el factor de potència, mentre que en les reactàncies de doble nivell la reducció
s’efectua augmentant la reactància. Això fa reduir el corrent i alhora la potència i però això
té una relació directa amb l’augment d’energia reactiva, que pot fer encarir la facturació i fer
que l’estalvi final no sigui tant alt com en un regulador.
Si es considera el conjunt dels dos sistemes que permeten variar el nivell lumínic, s’ha de
dir que el grau d’implantació és notable (87%) tot i que energèticament es podria
augmentar l’eficiència amb la implantació de més sistemes d’estalvi energètic.

5.3.2.

Línies elèctriques

Pel que fa a les línies elèctriques, aproximadament un 70% són subterrànies mentre que el
30% restant són aèries. Tot i la antiguitat de les instal·lacions, els tècnics consideren l’estat
d’aquestes com a acceptable. El cable utilitzat en tota la instal·lació és del tipus polietilè
reticulat multifilar.

5.3.3.

Suports

Pel que fa a l’alçada dels suports, s’ha pogut observar que la gran majoria estan
compresos entre 3 i 6 metres d’alçada, predominant de forma clara els suports de 6 metres.
Això és degut a que Vilassar de Mar es un municipi de petits carrerons, més aviat estrets
on predominen els habitatges de poca alçada. També hi ha un nombre bastant elevat de
suports de 8 metres.
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Fig. 5.3. Alçada dels suports
Pel que fa al tipus de suport, s’han diferenciat les columnes, els bàculs i els braços, que
poden anar col·locats a la façana o en un pal de fusta. En “Altres” s’han inclòs aquells punts
de llum que, per exemple, no tenen cap tipus de suport ja que van directament col·locats a
façana o són projectors que van incrustats a terra.

Bàcul; 1034;
38%

Columna;
1290; 47%
Altres; 79; 3%

Braç; 334;
12%

Fig. 5.4. Tipus de suport
En quant el material d’aquests suports, hi ha un clar predomini de l’acer galvanitzat. Aquest
material té gran resistència a la corrosió gràcies al recobriment de zinc que li permet
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suportar tot tipus de condicions climàtiques. Aquest és un fet important al estar situat tant
proper al mar. En “Altres” s’han inclòs materials molt poc utilitzats com ferro, formigó, fusta
o PVC.
Acer
galvanitzat;
2598; 95%

Altres; 25; 1%

Alumini; 19;
Fundició de 1%
ferro; 95; 3%

Fig. 5.5. Material dels suports

5.3.4.

Lluminàries

Pel que fa a les lluminàries, se n’han distingit quatre tipologies diferents: les vials, les
ornamentals, les de projecció i les industrials. Les lluminàries vials serveixen per a la
il·luminació d’espais urbans, autopistes, autovies, rotondes, enllaços, avingudes, etc., les
ornamentals es destinen més a les zones per a vianants, passejos, parcs, carrers del casc
antic, etc., les de projecció s’utilitzen sobretot per a il·luminar edificis emblemàtics, parcs,
cartells, zones esportives, etc. i les últimes per a il·luminar zones industrials.

Projecció;
164; 6%

Vial; 1688;
62%

Fig. 5.6. Tipologies de lluminàries

Ornamental;
884; 32%

Industrial; 1;
0%
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S’ha pogut observar que quasi bé la meitat de les llumeneres instal·lades al municipi estan
obsoletes. Són lluminàries molt degradades, la majoria sense vidre i que actualment ja no
es fabriquen. Aquest és un fet important a considerar quan se n’ha de reposar o reparar
alguna, ja que en pot dificultar l’obtenció del material necessari. També és indicador de que
encara es manté molt enllumenat antic que potser seria bo de renovar. Aquest aspecte es
tractarà més endavant alhora d’elaborar les propostes i actuacions de millora.

Obsoletes;
1170; 43%

No
obsoletes;
1567; 57%

Fig. 5.7. Lluminàries obsoletes
De les lluminàries obsoletes, ni ha que se’n desconeix el model i quan això succeeix
s’indica amb “(.....)”. Es pot observar en el gràfic de a continuació que se n’enduen un
elevat percentatge les Lumex, les Carandini (.....) i les Convex, també de Carandini.
Aquestes sumen un 79,4% del total de les lluminàries obsoletes del municipi.
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Fig. 5.8. Tipus de lluminàries obsoletes
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Un fet també destacable és que Vilassar de Mar té lluminàries de 9 fabricants diferents i té
un total de 43 models diferents. Aquesta gran diversitat de llumeneres repercuteix en
l’eficàcia en cas d’avaria i obliga a tenir gran quantitat d’estoc al magatzem. En la taula que
es mostra a continuació es poden veure dits fabricants amb els models utilitzats de
cadascun d’ells.
Taula 5.1. Fabricants i models de les lluminàries de Vilassar de Mar
Fabricant

Model Lluminària
(…..)
Clasica-250
Convex-204

BJC
GEWISS

Model Lluminària
Farola Futura
Projectors
Titano

Convex-504

(…..)

CR-Industrial

AP-1

DQF

AP-12

DQR

AP-3

HF
JCH

CARANDINI

Fabricant

IEP

BL-2
FO-2

L-342

JR-1

MIG

LD-2

Moonlight

PR-10

MX

PR-2

OA

LUMEX

(…..)

OAF

LUX-MAY

(…..)

PHR-404

ROS

FUNDICIO ROS-SABADELL

PRA

SANTA&COLE

(…..)

QS
Ronda
SM/500-RT

Radial-2
SOCELEC

Radial-3
Saturno

STR
Urano
Village

5.3.5.

Làmpades

Pel que fa al tipus de làmpada, tal i com es pot veure en la figura 5.9, hi ha un clar
predomini de les làmpades de vapor de mercuri (VMCC) amb un 67,81%, mentre que de
vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) només n’hi ha un 16,40%. L’alt percentatge dels
d’halogenurs metàl·lics ceràmics (HMC) és degut a que l’ajuntament ha estat impulsant
bastant l’ús d’aquest tipus de làmpada en les últimes obres realitzades. Els halogenurs
metàl·lics convencionals (HM) s’acostumen a utilitzar en projectors i la incandescència
(INC) i fluorescència (FLU) s’utilitzen només en casos molt puntuals. En l’annex E es pot
veure un plànol del municipi amb les làmpades que actualment hi ha instal·lades.
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Fig. 5.9. Tipus de làmpades instal·lades

5.4. Estat de la instal·lació
A banda de saber què és el que hi ha instal·lat, també resulta de gran interès saber quin és
l’estat de la instal·lació actual per a la presa de decisions pel que fa a futures actuacions.
Segons els tècnics municipals, no hi ha cap xarxa elèctrica que tingui una antiguitat inferior
als 15 anys, duració en la que es considera que la instal·lació elèctrica ha arribat al final de
la seva vida útil i requereix d’una renovació completa. Per tal d’aprofundir una mica més en
l’estat de la instal·lació i dels seus elements, s’han efectuat visites al municipi i s’han pres
una sèrie de mesures que han ajudat a detectar anomalies importants a tenir en compte a
l’hora d’efectuar les propostes d’actuació.

5.4.1.

Instal·lació

Per conèixer l’estat actual de la instal·lació d’enllumenat del municipi s’han realitzat mesures
de corrents de fase i corrent de fuga als quadres del municipi, els resultats de les quals es
poden veure en l’annex D.
Amb les mesures de les corrents de fase efectuades a la totalitat dels quadres de Vilassar
es poden extreure algunes conclusions sobre l’equilibri de càrregues a cada una de les
instal·lacions. Els desequilibris de corrent es produeixen quant la intensitat que circula per
les tres fases no és igual, provocant que el corrent pel neutre no sigui zero. El resultat és un
sobrecalentament en les càrregues, en els cables i en les proteccions.
L’expressió matemàtica per el càlcul del desequilibri de corrent és la següent:

Desequilibri (%) =

I max( R ,S ,T ) − I mitja
I mitja

⋅100 ≤ 10%

(Eq. 5.1)
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A continuació es mostra la gràfica dels percentatges dels desequilibris de corrent detectats.
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Fig. 5.10. Percentatge de desequilibri de corrent a les instal·lacions d’enllumenat
S’ha detectat en un 62% dels quadres que les intensitats de fase estan clarament
diferenciades una de les altres, superant el 10% recomanable. És imprescindible revisar els
quadres elèctrics afectats i procurar distribuir uniformement les càrregues per fase. Aquest
desequilibri pot ser originat per diferents causes, però dues són les més clares:
- Una connexió desordenada a diferents fases de l’alimentació elèctrica
- Algun problema d’avaria en els equips d’encesa d’alguns punts de llum,
concretament els que estan connectats en la fase que presenta el desequilibri
d’intensitat respecte les altres
També s’ha detectat l’existència d’instal·lacions amb un corrent de fuga perillós. S’entén per
corrent de fuga perillós qualsevol valor per sobre dels 30 mA, ja que per sobre d’aquest
valor, si existeix un contacte indirecte amb un usuari de la instal·lació o un operari de
manteniment, pot ser mortal. A continuació es mostren els valors mesurats en els diferents
quadres elèctrics de Vilassar.
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Fig. 5.11. Corrent de fuga mesurada a les instal·lacions d’enllumenat
Les fugues detectades poden ser originades per varies causes, però les més freqüents són:
-

Envelliment de l’aïllament del conductor de la línia elèctrica la qual cosa produeix
una circulació de corrent cap el terra.

-

Derivació indirecta cap el terra d’alguna fase a través d’un material poc conductor
de la mateixa llumenera.

En els quadres C11, C20, C37, C45, C30, C32 cal que es revisi la instal·lació en busca
d’una derivació a terra. Les causes d’aquesta anomalia, amb molta seguretat es poden
atribuir a un envelliment de les línies elèctriques on l’aïllament del conductor, per les seves
propietats o qualsevol esquerda causada per un canvi de temperatura, pot produir les
fugues de corrent, sobretot les que es troben entre la franja de 30 i 300 mA. Les fugues
detectades per sobre dels 300 mA, com és el cas del C37 i del C45, també podrien ser
originades per una derivació d’alguna fase cap a terra mitjançant algun material.
Caldrà tenir present alhora d’avaluar propostes de millora que la seguretat cap a les
persones és, sens dubte, de màxima prioritat. Per això és important revisar aquests tipus
d’anomalies detectades.
També es poden treure conclusions sobre l’estat de les instal·lacions avaluant els tipus
d’avaries que es produeixen. En la gràfica de la figura 5.12 es pot observar com afecten els

Pàg. 25

Pla director de les installacions d’enllumenat públic al municipi de Vilassar de Mar

diferents tipus d’avaries que s’han donat en els quadres elèctrics de la instal·lació. Les
dades s’han extret dels arxius que ofereix el sistema de telecontrol, proporcionades per
l’ajuntament, i correspon a una mostra del 55% de la població de quadres de Vilassar, que
són precisament els que disposen d’aquest sistema d’enregistrament de dades.
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Fig. 5.12. Tipus d’avaria detectats als quadres d’enllumenat públic pel sistema de
telecontrol
Es pot veure que l’avaria que indica que la potència és baixa afecta absolutament a tots els
quadres (la intensitat és funció de la potència consumida, aleshores l’alarma que es dispara
quan la intensitat és baixa és redundant). Aquesta disminució de potència en el quadre
elèctric s’entén com un indicador de que una o varies làmpades s’han esgotat. Si es tractés
d’una anomalia en l’equip d’encesa, l’alarma originada seria la de “Factor inductiu”.
Els efectes d’una sobreintensitat es mostren en l’avaria “Disparo”, la qual produeix el salt de
l’interruptor automàtic de protecció de la línia. Aquesta avaria afecta a un 75% dels quadres
i és, per tant, la segona més rellevant que experimenten els quadres d’enllumenat a
Vilassar. Caldria analitzar més a fons el motiu de les sobreintensitats que causen l’avaria
comentada, ja que podria ser deguda a diferents factors com per exemple una potència
excessiva connectada a la línia de manera puntual (llums de Nadal, línia provisional, etc.).
Per altra banda, les fluctuacions de tensió són causa d’un envelliment prematur de les
làmpades i l’avaria “Tensió alta” amb un 67% indica que també es tracta d’una avaria que
apareix en molts quadres. Aquesta avaria pot ser deguda per la proximitat a vegades
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existent (a no més de 10 metres) entre el quadre de baixa tensió d’enllumenat i l’estació
transformadora d’alta tensió (E.T.).
Es vol remarcar que des del punt de vista normatiu, la companyia subministradora és
responsable de subministrar el fluid elèctric en determinats paràmetres de qualitat entre els
quals hi ha definit el nivell màxim de variació de la tensió, que és de ±7% de la tensió
d’alimentació declarada, i la freqüència nominal de dita tensió ha de ser de 50 Hz, tal i com
descriu el Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre. Si es disposen de sistemes de
telecomandament instal·lats que enregistrin aquestes variacions, es pot reclamar a la
companyia qualsevol deteriorament ocasionat a la instal·lació per aquestes causes, previ
acord entre ambdues parts i precintat de l’enregistrador.

5.4.2.

Quadres de maniobra

S’ha pogut apreciar que hi ha moltes tipologies de quadres i estats de conservació molt
diferents. Hi ha des de quadres que no tenen un armari estanc ni ben aïllats fins a quadres
totalment nous amb les ultimes tecnologies instal·lades. Cal remarcar que en molts casos,
al portar a terme la substitució del quadre no s’han tocat les línies elèctriques existents i és
de vital importància tenir les línies en bon estat per a un bon funcionament de la instal·lació.
S’ha avaluat l’estat interior i exterior dels quadres elèctrics. S’ha valorat segons l’escala
següent: dolent, acceptable, bo i excel·lent. En l’annex D es pot consultar l’avaluació per a
cada quadre.
Per l’avaluació exterior s’ha tingut en compte l’estat d’oxidació de l’envolvent, facilitat
d’accés, el correcte tancament de les portes incloent l’estat del pany i l’aspecte estètic com
ara si existeixen pintades de graffitis. En el gràfic que es mostra a continuació es pot
observar que un 25% dels quadres presenta un mal estat de conservació exterior.

Excel·lent
5%
Bo 23%

Acceptable
47%

Fig. 5.13. Estat de conservació exterior dels quadres

Dolent 25%
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Per l’avaluació interior s’ha considerat, l’estat de les caixes de doble aïllament, l’oxidació
interior que facilita o pot arribar a facilitar l’entrada d’aigua, l’existència o no de diferencials
pontejats, la presència de l’esquema elèctric del quadre, la presència de cablejat aliè a la
instal·lació,etc. En el gràfic que es mostra a continuació es pot observar que un 36% dels
quadres presenta un mal estat de conservació interior.

Excel·lent
5%

Dolent 36%

Bo 22%

Acceptable
37%

Fig. 5.14. Estat de conservació interior dels quadres
Resumint, es pot dir que a més d’un terç dels quadres elèctrics seria molt recomanable una
remodelació interior i que allà on, a més a més la valoració de l’estat exterior sigui dolenta,
s’hauria d’acompanyar amb una substitució completa del quadre.
A continuació, es poden observar dues fotografies de dos quadres de maniobra totalment
diferents en quant a la tipologia i a l’estat de conservació. El quadre de la figura 5.15(a) no
té totes les caixes estanques en condicions per tal de tenir un bon aïllament, és molt antic i
per tant els seus elements estan ja en molt mal estat i la seva ubicació no és l’adequada.
Contràriament, el quadre de la figura 5.15(b) és totalment nou, estant tots els seus
components en perfecte estat, i disposa de les ultimes tecnologies.
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(a)

(b)

Fig. 5.15. (a) Fotografia del quadre C29 situat a la Pl. Pau Vila, (b) Fotografia del quadre
C11 situat a l’antic Camí de Vilassar de Dalt

5.4.3.

Suports i lluminàries

Els suports es mantenen en la gran majoria dels casos en força bon estat. No estan ni
colpejats, ni pateixen de corrosió excessiva i mostren un bon aspecte. No és el cas però, de
les llumeneres, en què com s’ha vist amb anterioritat, n’hi ha moltes d’obsoletes i per tant
de gran antiguitat. Això fa, que en molts casos hi hagi material en molt mal estat. Això
comporta mals rendiments, més avaries, i no dona al municipi un aspecte agradable.
També cal destacar, que moltes d’aquestes llumeneres antigues són obertes o tenen el
vidre trencat, fet que comporta una elevada depreciació.
A continuació es poden veure alguns dels exemples del mal estat en què es troben gran
part de les llumeneres del municipi. Les figures 5.16a i 5.16b mostren dos tipus de
llumenera actualment obsoletes i en molt mal estat.
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(a)

(b)

Fig. 5.16. (a) Fotografia de lluminària del carrer Trafalgar, (b) Fotografia de lluminària del
carrer Buenos Aires

5.5. Característiques dels carrers
L’ajuntament no disposa de les característiques dels carrers en els seu inventari, per tant,
es van haver d’efectuar diverses visites a Vilassar de Mar per tal de conèixer tant els
paràmetres físics com l’ús que se li dóna als diferents carrers. Per saber l’ús que se’n fa de
cadascun dels carrers, només ha estat necessari passejar-se pel municipi i observar
l’activitat que s’hi realitzava, veure l’existència o no de comerços, l’afluència de gent i/o
cotxes, etc.

5.6. Mesura dels paràmetres lumínics
5.6.1.

Metodologia

Per saber els nivells lumínics dels carrers del municipi de Vilassar de Mar s’ha utilitzat com
a referència un mètode anomenat “Mètode dels dotze punts”. Aquest consisteix en escollir
dotze punts de mesura els quals la seva representativitat permeten obtenir uns resultats
suficientment aproximats.
S’ha construït una malla imaginaria on s’han situat divuit punts de mesura. S’han definit
dotze punts en la calçada i sis en la vorera. La ubicació d’aquests punts de mesura s’ha
realitzat en funció de la distribució de les fonts de llum a analitzar.
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En el cas de que el carrer no tingués voreres o que aquestes fossin molt estretes només
s’han considerat els dotze punts de la calçada. En el cas de carrers molt estrets (amplades
de menys de tres metres), també s’ha disminuït el nombre de punts de mesura.
A continuació es pot veure la ubicació dels punts de mesura en el cas de tenir una
distribució dels punts de llum unilateral / bilateral (figura 5.17), central (figura 5.18) o al
portell (figura 5.19).

Fig. 5.17. Distribució unilateral / bilateral

Fig. 5.18. Distribució central
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En el cas de les distribucions unilateral / bilateral i central, els punts de mesura més
allunyats del focus objecte d’anàlisi es troben a la meitat de la interdistància entre punts de
llum.

Fig. 5.19. Distribució al portell
En cada un dels punts de la malla s’ha pres una mesura amb un luxímetre, les
característiques del qual es troben en l’annex A, i totes les mesures s’han realitzat a nivell
de terra, és a dir, a zero metres d’alçada. S’ha procurat evitar efectuar les mesures amb la
presència de vehicles circulant ja que aquests alteren la lectura amb els seus focus.
També s’ha procurat evitar focus de llum com aparadors, rètols publicitaris, il·luminació de
privats, etc. alhora de triar la superfície a mesurar.
Per tal de facilitar la presa de mostres, s’ha habilitat una estructura de suport pel luxímetre
(figura 5.20), la qual permet reduir el temps de presa de dades gràcies al seu còmode
desplaçament amb rodes. També amb aquesta finalitat s’ha utilitzat una PDA per tal
d’introduir les dades directament en una fulla de càlcul convenientment preparada,
eliminant una tasca posterior.
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Fig. 5.20. Fotografia del luxímetre i estructura suport habilitada per la presa de mesures

5.6.2.

Resultats

Per cada carrer o tram de carrer, en el cas de què s’hagi considerat necessari diferenciarlo, es pot veure la disposició dels punts de llum, el tipus de llumenera instal·lat amb el tipus i
potència de làmpada i la il·luminació mitjana i uniformitat mitja calculades a partir dels valors
lumínics mesurats. Més endavant s’haurà de parar especial atenció a aquests paràmetres,
juntament amb l’enlluernament, perquè ajudaran a plantejar les propostes de millora de
l’enllumenat. Les taules amb els resultats obtinguts es poden veure en l’annex D.

5.7. Anàlisi energètic
5.7.1.

Tarifació elèctrica

Les dades proporcionades per la factura d’un quadre elèctric donen molta informació sobre
l’estat de la instal·lació i poden ajudar en la detecció de mancances o mals funcionaments.
És important tenir contractada la pòlissa adequada a les característiques de cada
instal·lació, ja que es pot arribar a aconseguir un estalvi energètic i econòmic important.
L’anàlisi que es farà en aquest apartat és dels 41 quadres dels quals l’ajuntament disposa
factura elèctrica. Els 7 restants no han pogut ser analitzats i es recomana que l’ajuntament
legalitzi aquest quadres el més aviat possible.
La informació que es mostra a continuació s’ha extret de les factures elèctriques
proporcionades per l’ajuntament de Vilassar durant l’any 2005. En primer lloc es mostra la
distribució del tipus de tarifa que hi ha actualment al municipi (figura 5.21). Es pot veure un
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clar predomini del tipus de tarifa B.0 (56% dels quadres), seguit de la doble tarifa nocturna
amb un 37% dels quadres.
2.0.N
37%

3.0 DH1
5%

3.0 DH2
2%

B.0
56%

Fig. 5.21. Distribució de les tarifes de l’any 2005
El consum mensual (suma de totes les pòlisses de cada més) de la instal·lació durant l’any
2005 és el que es mostra en la gràfica de la figura 5.22. Es pot veure que el consum
segueix la forma en “V” típica de les gràfiques corresponents a instal·lacions d’aquest estil
degut a que ens els mesos de més hores solars el consum d’energia elèctrica disminueix.
És destacable el valor del mes de juny, on s’escapa una mica de la gràfica ideal. Es suposa
que aquest valor és conseqüència de la Festa Major del municipi, la qual cau en aquest
mes i la demanda d’energia és superior degut a la connexió a la xarxa d’enllumenat
d’espectacles al carrer. El mes de març també té un valor destacable. La única explicació
que se li pot donar és l’existència de la fira d’art que anualment té lloc aquest mes. Caldria
que els tècnics municipals hi trobessin alguna explicació i procuressin evitar consums no
desitjats.
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Fig. 5.22. Import mensual durant l’any 2005

5.7.2.

Potència contractada

Per tal d’analitzar la potència contractada s’ha fet ús d’un indicador que relaciona aquesta
potència amb la instal·lada. Aquest indica si es té contractada més potència de la instal·lada
i, per tant, la tarifa contractada no és l’adequada. També pot informar de si s’està
consumint més potència de la que es té contractada amb la companyia degut a la utilització
d’un ICP inadequat. Un valor proper a la unitat no és aconsellable tenint en compte
l’arrencada de la instal·lació. Es consideren correctes els valors compresos entre 0,7 i 0,9.
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Fig. 5.23. Potència instal·lada / Potència contractada
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S’observa que en la majoria dels casos, concretament un 66% dels quadres no supera la
unitat. En el 34% dels quadres on el valor és inferior al 0,7 (marcades en groc a la figura
5.23) caldrà ajustar la potència contractada a les necessitats de la instal·lació. Per altra
banda, els casos en els que s’està fent servir més potencia de la contractada (marcades
amb vermell a la figura 5.23) és del 12,2% i poden ser errors d’inventari o instal·lacions
sobrecarregades i per tant perilloses. Això vol dir que en algun moment s’ha substituït el
interruptor automàtic d’origen del quadre per un de superior, fet que podria afectar a les
línies. Si aquestes estan dimensionades en funció de la corrent original de disseny de la
instal·lació i aquesta ha sofert una ampliació, podria portar a una sobrecalentament i un
envelliment i/o deteriorament prematur de les línies a part d’apagades de subministrament
continuades al saltar la mencionada protecció magnetotèrmica.
Es considera important adequar la potència contractada a la realitat de les instal·lacions, fet
que contribuirà a reduir el terme de potència de la majoria de les factures elèctriques de
l’enllumenat públic. En l’apartat d’optimització de les tarifes elèctriques, s’estudiarà amb
deteniment una millora en l’elecció de les tarifes actualment contractades.

5.7.3.

Energia reactiva

Per tal d’analitzar el consum d’energia reactiva s’ha fet ús del factor de potència (cosΦ) i del
complement per energia reactiva (Kr), que es calculen mitjançant les següents expressions:

cos φ =

K r [%] =

E.activa
E.activa 2 + E.reactiva 2
29,16
− 36 (per valors de cosΦ < 0,9)
cos 2 φ

(Eq. 5.1)

(Eq. 5.2)

Per poder fer aquests càlculs, s’han fet servir les dades de facturació de l’any 2005. No tots
els quadres tenen lectures de l’energia reactiva consumida, ja que no tots tenen instal·lat un
comptador d’energia reactiva. El factor de potència indica la relació entre la potència activa i
reactiva i, per tant, dona una idea de l’energia reactiva consumida. El factor de potència ha
d’estar el més proper possible a la unitat, considerant-se bo a partir de 0,9. A partir del
factor de potència es pot calcular el complement per energia reactiva.
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Fig. 5.24. Factor de potència mig durant l’any 2005
Es pot observar que cinc dels quadres (C08, C10, C16, C38 i C41) es troben clarament
per sota d’un factor de potència inferior a 0,9. Aquells quadres on el factor de potència és
de 1, significa que degut al tipus de pòlissa contractada, el quadre no té comptador
d’energia reactiva i aleshores l’energia reactiva no apareix en la facturació. En general,
es pot considerar que és necessari algun tipus d’actuació ja que, per sota d’un factor de
potència del 0,9 la companyia efectua un recàrrec a la factura per consum d’energia
reactiva. La solució a aquest problema seria revisar l’estat dels equips auxiliars als punts
de llum.
En la gràfica següent es pot veure el complement per energia reactiva en tant per cent de
bonificació (negatiu) o de recàrrec (positiu) que s’aplica actualment a aquelles pòlisses on
es comptabilitza l’energia reactiva. S’ha de tenir en compte que aquest complement s’aplica
sobre la suma dels termes d’energia i de potència i que per tant també se li aplica l’IVA,
amb el que pot arribar a ser un valor important. En concret, els quadres C10 i C41, amb
factors de potència de 0,78 i 0,77 respectivament i amb uns recàrrecs del 11,8% i 13%,
haurien de ser revisats sens falta.
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Fig. 5.25. Complement per energia reactiva (Kr [%])

5.7.4.

Preu del kWh

El preu del kWh indica el que s’està pagant com a promig a les instal·lacions i és un bon
ràtio per comparar la correcta contractació i l’eficàcia de les instal·lacions. Es calcula
mitjançant el quocient entre l’import total registrat en totes les factures de cada quadre
durant el 2005 i l’energia activa total consumida durant el mateix any. Els resultats obtinguts
es mostren en el següent gràfic.
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Fig. 5.26. Preu del kWh de l’any 2005
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A partir dels valors calculats s’obté una mitjana del preu del kWh per quadre de 0,088 €.
Quan el valor del preu del kWh és superior a 0,09 € es considera que es té un cost massa
elevat i cal prendre mesures per rebaixar-lo. És el cas dels quadres C10, C35, C41, C43 i
C44, marcats en vermell a la gràfica de la figura 5.26.

5.8. Anàlisi lumínic
A continuació s’avaluen els aspectes energètics de la instal·lació actual de Vilassar de Mar,
tant pel que fa als seus components com al servei que ofereix, amb la pretensió d’anticipar
uns criteris de qualitat per reformar les instal·lacions existents o que s’hauran de tenir
presents al dimensionar-ne de noves. Aquests criteris quedaran més ben definits al parlar
de recomanacions energètiques a l’apartat 6.5.

5.8.1.

Nivells d’il·luminació

A igualtat de condicions, el consum energètic d’una instal·lació d’enllumenat públic és
proporcional al seu nivell d’il·luminació o luminància. Per això, un increment excessiu de dits
nivells conduirà a un consum innecessari.
Per a analitzar l’eficiència del nivell de l’enllumenat al municipi de Vilassar de Mar, s’han
utilitzat les mesures lumíniques realitzades als carrers de Vilassar de Mar. A efectes de
valoració energètica s’ha considerat un interval vàlid entre els 5 i 30 lux. No s’ha considerat
l’enllumenat de façanes d’edificis o monuments ni tampoc el de places.
A continuació es mostren els nivells lumínics que es troben actualment als carrers
classificats com a residencials (figura 5.27) que són una gran majoria, comercials (figura
5.28), peatonals (figura 5.29) i vials importants (figura 5.30) en el municipi.
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Fig. 5.27. Nivells lumínics dels carrers residencials
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Fig. 5.29. Nivells lumínics dels carrers peatonals
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Fig. 5.30. Nivells lumínics dels vials importants
En les taules següents es relaciona el nivell lumínic actual i el percentatge de carrers
afectats. En la columna “% de carrers afectats” s’han agrupat els carrers que tenen un
nivell lumínic dins l’interval indicat a la columna “Nivell d’il·luminació” i s’ha considerat
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suficient, acceptable, inacceptable i no evaluable, sempre dins d’un context d’eficiència
energètica. En el cas de tenir menys de 5 lux no es pot avaluar energèticament i el
problema pot ser que pel contrari hi hagi una il·luminació deficient.
Taula 5.2. Nivells d’il·luminació dels carrers residencials
Carrers Residencials
Nivell d’il·luminació Em [lux]

% de carrers afectats

Avaluació energètica

<5

19

No avaluable

5 ≤ Em ≤ 30

63

Acceptable

> 30

18

Inacceptable

Taula 5.3. Nivells d’il·luminació dels carrers comercials
Carrers Comercials
Nivell d’il·luminació Em [lux]

% de carrers afectats

Avaluació energètica

<5

9

No avaluable

5 ≤ Em ≤ 30

73

Acceptable

> 30

18

Inacceptable

Taula 5.4. Nivells d’il·luminació dels carrers peatonals
Carrers Peatonals
Nivell d’il·luminació Em [lux]

% de carrers afectats

Avaluació energètica

<5

44

No avaluable

5 ≤ Em ≤ 30

43

Acceptable

> 30

13

Inacceptable
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Taula 5.5. Nivells d’il·luminació dels vials importants
Vials Importants
Nivell d’il·luminació Em [lux]

% de carrers afectats

Avaluació energètica

<5

0

No avaluable

5 ≤ Em ≤ 30

89

Acceptable

> 30

11

Inacceptable

Als carrers residencials i comercials és on apareix un percentatge de carrers amb nivells
lumínics fora dels acceptables i és on s’hauran de concentrar els esforços per millorar-ne
l’eficiència.
Taula 5.6. Nivells d’il·luminació de tots els carrers del municipi
Nivell d’il·luminació Em [lux]

% de carrers afectats

Avaluació energètica

<5

18

No avaluable

5 ≤ Em ≤ 30

67

Acceptable

> 30

15

Inacceptable

En aquesta última taula (taula 5.6) es pot veure que un 15% del total dels carrers del
municipi superen els valors recomanables proposats. En definitiva, es pot afirmar que
s’està en front una situació d’eficiència energètica millorable ja que el nivell lumínic existent
en alguns carrers no és justificable a les necessitats d’ús de les vies.

5.8.2.

Règim d’utilització

Al igual que el nivell que ofereix una instal·lació és proporcional a la potència consumida, el
règim d’utilització juntament amb el temps de servei, és proporcional també al consum
energètic. Perquè el règim d’utilització sigui practicable a la instal·lació caldrà que existeixi:
a) Fiabilitat i precisió dels sistemes d’encesa i apagada
b) Opció de funcionament a règim variable, si varien les condicions de la zona, com la
intensitat d’us, adaptant en cada cas el servei a les necessitats. Els sistemes de
regulació de flux permeten aquesta consideració.
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Per tal de verificar la fiabilitat i precisió dels sistemes d’encesa i apagada, s’ha anat a
Vilassar i s’ha verificat l’horari d’enceses de diferents zones aleatòries de Vilassar prenent
algunes mesures de camp sobre l’horari d’enceses, la seva puntualitat en l’encesa i la
relació d’aquesta amb el tipus de control d’encesa. Existeixen carrers on l’encesa es retarda
per sobre de 10 minuts respecte la hora ideal, abusant potser massa del retard per
aconseguir un estalvi d’energia que repercuteixi en la facturació. S’ha de tenir present que
la qualitat del servei no ha de disminuir, cosa que no passa en els casos assenyalats (*).

Taula 5.7. Hores d’encesa d’alguns quadres de Vilassar de Mar triats a l’atzar

Dia

Hora
d’encesa

Hora encesa
amb sistema
telecontrol /
retard afegit

16/05/06

21:21

21:00 / 21:13

Sistema
telecontrol

16/05/06

21:23 (*)

21:00 / 21:13

Sistema
telecontrol

16/05/06

21:25 (*)

21:00 / 21:13

Sistema
telecontrol

16/05/06

21:24 (*)

21:00 / 21:13

Rellotge
astronòmic

16/05/06

21:29 (*)

21:00 / 21:13

Sistema
telecontrol

26/05/06

21:18

21:10 / 21:23

Rellotge
astronòmic

C31 / Sta. Rosa Lima

26/05/06

21:19

21:10 / 21:23

C11 / Sta. Magdalena

26/05/06

21:20

21:10 / 21:23

Fotocèl·lula

C13 / Camí Vilassar de Dalt

26/05/06

21:19

21:10 / 21:23

Rellotge
astronòmic

Quadre / Carrer

C34 / E. Granados (sobre C.
Colom)
C42 / Sta. Elena (entre E.
Granados i Ctra. Argentona)
C40 / E. Granados (sota C.
Colom)
C32 / St. Ramon

C41 / C. Colom (fins Ctra.
Argentona)
C26 / Ctra. Cabrils (des de
Rosa Lima fins N-II)

Tipus de
control

Rellotge
astronòmic
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C25 / Montevideo

26/05/06

21:38 (*)

21:10 / 21:23

Rellotge
astronòmic

C39 / Monturiol

26/05/06

21:38 (*)

21:10 / 21:23

Sistema
telecontrol

27/08/06

21:18

21:11 / 21:24

Sistema
telecontrol

C31 / St. Ignasi

27/08/06

21:30

21:11 / 21:24

Rellotge
astronòmic

C28 / Miquel Borotau

27/08/06

21:38 (*)

21:11 / 21:24

Sistema
telecontrol

C06 / Pg. Marítim

27/08/06

21:42 (*)

21:11 / 21:24

Rellotge
astronòmic

C36 / Muralla (fins Ctra.
Argentona)

(*) Supera en 10 minuts l’encesa ideal.

Les hores teòriques de funcionament, és un rati que revela l’existència de mecanismes
d’encesa i apagada i de sistemes de regulació. És l’equivalent d’hores que hauria d’estar
una instal·lació encesa a plena potència durant un any per consumir la mateixa energia que
en les condicions actuals. El normal per una instal·lació amb cèl·lula fotoelèctrica i sense
sistema de regulació és de 4.380 hores. Quant més baixes són les hores major és l’estalvi
energètic, però un nombre d’hores anormalment baix pot indicar un mal funcionament de la
instal·lació.
A continuació es mostren els valors de les hores teòriques de funcionament calculades a
partir de l’energia activa registrada a les factures i la potència instal·lada, dada obtinguda de
la base de dades proporcionada per l’ajuntament actualitzada.
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Fig. 5.31. Hores teòriques de funcionament durant l’any 2005
La ratlla contínua superior del gràfic marca les 4.380 hores de funcionament sense
regulació. Per sobre d’aquest límit s’hi troben els consums anormals innecessaris. N’és el
cas dels quadres C07, C10, C15, C17 i C20 on apareix un lleuger excés d’hores de
funcionament que caldria millorar.
Els valors situats per sota de la ratlla contínua inferior del gràfic (3.200 hores de
funcionament en cas d’existir regulació) es poden considerar anormals. Aquets causen un
mal funcionament de la instal·lació i són indicadors de que el servei ofert a l’usuari és
d’escassa qualitat. Els quadres que més destaquen en aquest aspecte són el C24, C25,
C36, C44 i C51 on sembla que o bé han sofert algun tipus de canvi en la seva potència
instal·lada (substitució recent de làmpades de potencia diferent, ampliació de línies,
utilització del quadre per altres motius diferents a l’enllumenat, etc.) o bé el seu
funcionament es defectuós.
Els sistemes de regulació són els principals responsables de la disminució d’hores de
funcionament en una instal·lació d’enllumenat, tot i que la utilització de rellotges
astronòmics respecte a les fotocèl·lules redueix en aproximadament 122 hores anuals el
temps que l’enllumenat resta encès. Aquesta dada s’ha obtingut considerant un avanç en
l’encesa i un retard en l’apagada de 10 minuts de les fotocèl·lules respecte als rellotges
astronòmics.
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5.9. Manteniment
A continuació es descriu la situació en què es troba el manteniment al municipi de Vilassar
per, posteriorment, avaluar la situació i proposar millores, tant pel que fa als seus
components com al servei que ofereix.
•

El personal

Actualment el manteniment de les instal·lacions es realitza a càrrec de personal propi de
l’ajuntament. Concretament, la secció d’enllumenat de la brigada municipal és qui realitza
les tasques de manteniment tan preventiu com correctiu. La tasca del manteniment de
l’enllumenat públic no és la única que té la brigada, ja que també realitza el manteniment de
les instal·lacions de tots els edificis municipals. Juntament amb les altres seccions de
fusteria, pintura, serveis i obres conformen la brigada municipal. La secció d’enllumenat de
la brigada municipal està formada per un cap de brigada, un encarregat i dos oficials. A part
del personal de cada secció, existeix un auxiliar administratiu, el qual s’encarrega dels vals
de compra que genera el manteniment de tota la brigada municipal. L’horari laboral del
personal de la brigada és de 07:00 a 15:00 hores de dilluns a divendres. L’organigrama
següent mostra l’organització de la brigada municipal.

BRIGADA MUNICIPAL

Secció de fusteria

Secció de pintura

Secció d’obres i
serveis

Secció
d’enllumenat

Fig. 5.32. Organigrama de la brigada municipal
•

Empreses subcontractades

Per tal de donar una cobertura més amplia al servei, durant el cap de setmana existeix una
empresa subcontractada de guàrdia la qual s’encarrega de solucionar els problemes que
puguin sorgir, aportant solucions sovint de manera provisional per posteriorment passar la
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informació de l’avaria a la secció d’enllumenat de l’ajuntament perquè hi intervingui de
manera resolutiva.
Per realitzar reformes o ampliacions de la instal·lació d’enllumenat públic, s’encarrega l’obra
a una empresa externa que estigui especialitzada en el sector.
•

Edifici

La seu central del manteniment al municipi es concentra físicament a la nova nau industrial
situada al polígon industrial Els Garrofers on conflueixen també amb les altres seccions de
la brigada municipal.
L’espai disponible per la secció d’enllumenat és d’aproximadament 100 m2 de magatzem
interior, 100 m2 de zona d’acopi a l’exterior i 15 m2 per les oficines a la planta primera de
l’edifici.
•

Mitjans materials

Els equips informàtics estan formats per un ordinador Pentium IV i un monitor de 21” on
s’executa principalment el programa per a la gestió de l’enllumenat anomenat Urbigis i
proporcionat per l’empresa Arelsa. També existeix un altre ordinador Pentium III amb
monitor de 17”. Als dos ordinadors està connectada una impressora EPSON Stylus color
1520.
El personal disposa d’un camió NISSAN Trade100 de 3500 kg amb cistella desplegable fins
a 14 metres d’alçada i també d’una furgoneta SEAT Inca.
En el cas d’existir la previsió d’un canvi massiu de làmpades, el màxim estoc s’assoleix a
principi d’any. Pel que fa a les tres lluminàries més instal·lades al municipi es disposa de
diferents jocs de recanvis complerts.
•

Control de funcionament

No es realitza cap control per verificar l’encesa i apagada a la instal·lació ni tampoc cap
control de làmpades en servei. Les anomalies de funcionament són detectades per la
policia municipal, els propis veïns o bé mitjançant el sistema de telecontrol.
Les inspeccions periòdiques reglamentaries a les instal·lacions d’enllumenat no es realitzen
amb la freqüència que marca el reglament, sinó que es realitzen de manera molt
esporàdica.
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El sistema de telecontrol, com ja s’ha dit anteriorment, està ja força implantat al municipi i
permet al quadre de comandament enviar via GSM un missatge SMS al telèfon mòbil del
personal de la brigada per tal d’avisar d’alguna anomalia o possible avaria.
•

Accions massives

Les operacions massives que es realitzen són les següents:
1- Pintat exterior d’envolvents de quadres elèctrics
2- Canvi de làmpades cada 3 o 4 anys, conjuntament amb una operació de neteja
de la lluminària
El pintat exterior d’envolvents és una necessitat per pretendre donar al municipi una imatge
de manteniment de les instal·lacions, ja que és freqüent el pintat de graffitis a les portes
dels armaris ubicats en la intempèrie.
El canvi massiu de làmpades és important, ja que un canvi puntual de les làmpades
avariades no solament resulta de cost molt elevat, sinó que a més a més presenta una
sèrie d’inconvenients tals com: pertorbacions contínues en el trànsit, risc afegit del
personal, programació dificultosa, etc.
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6. Propostes i actuacions de millora
6.1. Redefinició del servei de l’enllumenat públic
Com s’ha pogut veure amb anterioritat, les mesures realitzades en el municipi mostren en
general il·luminacions força baixes mentre que en alguns altres sectors són exageradament
altes. Per tal de que el municipi disposi d’una il·luminació adequada i homogènia,
s’establiran uns nivells lumínics de referència. Per establir dits nivells, abans s’haurà de
portar a terme una classificació dels diferents carrers segons l’activitat que s’hi realitza.

6.2. Classificació dels vials per activitats
La classificació portada a terme, s’ha fet per cada carrer o tram de carrer. Un carrer s’ha
dividit en diferents trams en funció de les seves característiques físiques, usos diferents o
un enllumenat clarament diferenciat.
Els carrers s’han diferenciat en les següents categories:


Peatonal: S`han considerat els carrers de tipus peatonal, aquells en què hi ha
escassa o nul·la intensitat de vehicles dins de la zona urbana.
 Residencial: són zones “dormitori” on pràcticament només hi ha vivendes
i hi ha poca activitat al carrer.
 Comercial: són zones on hi ha diferents tipus de comerç, on els
ciutadans hi fan vida social i on s’acostumen a fer diferents tipus
d’activitats al carrer.
 Peatonal: són aquelles zones habilitades exclusivament per a vianants.
 Zona singular: dins aquesta categoria s’inclouen les places, zones
verdes o enjardinades, zones esportives...



Vial: S’han considerat com a vials aquells on hi ha moderada o elevada
intensitat de vehicles tant dintre com fora de la zona urbana.
 Vial important: són carrers de gran llargada que permeten una ràpida
circulació dins el municipi i que acostumen a tenir una elevada intensitat
de trànsit.
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 Industrial: són zones on es realitza algun tipus d’activitat industrial.
Acostumen ser de fàcil accés i a tenir carrers amples per a la circulació
de camions.
En l’annex E es pot veure un plànol de Vilassar on es mostra gràficament la classificació
dels carrers realitzada.

6.2.1.

Zonificació

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 6/2001 del 31 de maig referent a la
contaminació lumínica, a Catalunya es consideren quatre zones en funció de la seva
protecció a aquest fenomen. El grau de major protecció és per a les zones E1 i el de menor
protecció per a les zones E4.
Taula 6.1. Descripció de les zones que estableix l’article 5 de la Llei 6/2001 [4]
Zona

Descripció

E1

Espais d’interès natural, àrees de protecció especial i les àrees
coincidents amb la Xarxa natura 2000.

E2

Sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de
protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000.

E3

Sòl urbà o urbanitzable.

E4

Àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials,
industrials o de serveis i també vials urbans principals.

En la proposta de zonificació de Vilassar de Mar s’ha considerat la coexistència de dues
zones diferents. La zona que conté el casc antic del municipi s’ha considerat E4 per la seva
afluència de gent i existència d’activitat diürna. Aquesta zona està delimitada pels carrers
Sant Joan, Sant Ramon, Ca la Duana i Camí Ral. La resta del municipi s’ha considerat com
a E3.
En l’annex E es mostra gràficament la situació geogràfica d’ambdues zones.

6.2.2.

Introducció de nivells lumínics de referència

A continuació s’ha procurat establir uns nivells d’iluminació mitjans adequats en base a les
necessitats de cada una de les tipologies establertes anteriorment. Amb la consulta del
reglament de maig del 2005 sobre la contaminació lumínica [4] i de les recomanacions
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fetes per la CIE [5], s’ha arribat a la proposta de valors que es mostren en la taula 6.2. Es
considera vàlid un marge del 25% sobre els valors proposats i cal esmentar que en tot
moment es parla de les il·luminacions horitzontals. Es pot veure que els nivells d’il·luminació
mitjos més baixos corresponen a les zones peatonals ja que no hi ha circulació de vehicles.
En canvi, les zones singulars com els parcs, zones esportives, etc. són les zones on els
nivells són més elevats. És així per a garantir que les activitats portades a terme en
aquestes zones es facin amb total seguretat.
Taula 6.2. Propostes de nivell mitjà d’il·luminació, uniformitat mitjana i tipus de làmpada

Tipus Carrer

Categoria

Proposta de nivell
mitjà d’il·luminació
Em [lux]
E3

E4

RESIDENCIAL

10

12

COMERCIAL

15

PEATONAL

Proposta de tipus de làmpada
Um [%]
E3

E4

> 0,4

VSAP

VSAP,VMCC

17

> 0,4

VSAP

VSAP,VMCC

8

10

> 0,4

HMC,VSAP

VSAP,VMCC,HMC

ZONA SINGULAR

25

30

> 0,4

HMC,HM,VSAP

HMC,HM,VMCC

VIAL IMPORTANT

20

20

> 0,4

VSAP

VSAP,VMCC

INDUSTRIAL

12

-

> 0,3

VSAP,VSBP

-

PEATONAL

VIAL

Com es pot veure a la taula, també s’ha proposat la tipologia de làmpada adequada segons
els tipus de vial. En els carrers en que el rendiment cromàtic no és un fet primordial s’ha de
procurar instal·lar vapor de sodi, ja que aquest té millor rendiment i per tant es produeix un
estalvi energètic més elevat que amb el mercuri. La importància d’instal·lar, sempre que es
pugui, vapor de sodi s’explica amb més detall a l’apartat 6.4.3.
A la taula també es mostra la uniformitat mitja dels nivells luminotècnics recomanada
segons la categoria del vial. Es pot veure que sempre, a excepció de les zones industrials,
es recomana tenir uniformitats superiors al 40%. Més endavant s’explicarà la importància
de tenir bones uniformitats i com aconseguir-les.
A més de tots els criteris ja comentats, és important tenir en compte l’enlluernament que
poden patir tant els conductors com els vianants, ja que pot produir incomoditat
(enlluernament molest) i, fins i tot, visibilitat reduïda (enlluernament pertorbador). Per a
grans vials on predomina la intensitat de vehicles l’enlluernament pertorbador es mesura
amb el percentatge d’increment del valor llindar de contrast (TI) i aquest valor no ha de
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superar el 15% [4], ja que el municipi pertany a les zones E3 i E4. En les zones peatonals
es mesura segons l’índex d’enlluernament, que el seu valor màxim permès depèn de
l’alçada en què estigui el llum (taula 6.3).
Taula 6.3. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants [4]
Alçada del llum [m]

Índex enlluernament màxim

4,5

4000

4,5 – 6

5500

6

7000

6.3. Reurbanització de carrers
Una vegada arribat aquest punt, ja s’han analitzat quines són les característiques actuals
de la instal·lació de l’enllumenat públic del municipi, tant pel que fa al que hi ha instal·lat
com als paràmetres lumínics mesurats.
Com ja s’ha pogut constatar en apartats anteriors, un 43% de les llumeneres són obsoletes
i ja han quedat molt desfasades. Aquestes són llumeneres molt senzilles, gran part són
obertes i degut a la brutícia i degradació de la mateixa tenen un grau de depreciació elevat.
És per això que no és d’estranyar que els carrers que disposen d’aquests tipus de
llumeneres tinguin luminàncies baixes i uniformitats realment dolentes. S’hauria de procurar
poc a poc, eradicar amb aquest alt percentatge de lluminàries obsoletes en el mercat.
En aquest projecte només es citaran els tipus i requisits que han de complir les lluminàries
per tal d’aconseguir unes prestacions adequades. La marca i model a instal·lar es deixarà
en mans del projectista. Tot i així, es recomana no tenir una gran varietat de marques i
models, sinó que es procuri tenir llumeneres només de 2 o 3 fabricants diferents. D’aquesta
manera, l’ajuntament podria disposar d’un estoc raonable i en cas d’avaria, l’actuació seria
molt més còmode i ràpida.
Dit això, tot seguit s’exposen les recomanacions alhora de triar una llumenera:
 Les llumeneres tipus globus o esfèriques s’intentaran evitar al màxim pel seu elevat
grau de contaminació lumínica i es destinaran principalment a l’enllumenat ambiental.
S’utilitzaran sempre aquelles que tinguin reflector en la part superior o la semiesfera
superior opaca de manera que no permeti l’emissió de llum cap al cel i que compleixi el
nivells d’FHS instal·lat permesos per la nova normativa sobre contaminació lumínica
(veure apartat 6.4.1).
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 Les llumeneres obertes, que actualment ja ni existeixen en els catàlegs dels
fabricants, s’haurien de procurar substituir per les tancades.
 En les lluminàries tancades es procurarà que el vidre de tancament sigui llis i que el
material utilitzat tingui gran capacitat de transmissió i resisteixi els efectes de la
intempèrie i el pas del temps. Aquestes també hauran de tenir un tancament còmode
de manipular per facilitar les tasques de manteniment.
 Es procurarà que les llumeneres tinguin un IP54 o superior.
 Han de ser com a mínim de classe I.
 Es valorarà que el fabricant de la llumenera tingui implantat el sistema de qualitat ISO
9000.
 S’han de complir les directives comunitàries de seguretat elèctrica i de compatibilitat
electromagnètica.
En altres casos en què la instal·lació és correcta però els nivells d’il·luminació no són els
apropiats, s’aconsella el canvi de la potència de la làmpada i en cas necessari també del
tipus de la mateixa. Ja s’ha comentat la importància de tenir làmpades de sodi sempre que
sigui possible.
Pel que fa al canvi de la distribució dels punts de llum, s’ha de tenir en compte que suposa
un cost bastant elevat ja que s’ha d’aixecar l’asfalt i les voreres per canviar la distribució de
les línies elèctriques. Per aquest motiu s’ha procurat mantenir la distribució actual sempre
que sigui possible i es proposa aprofitar les reurbanització de carrers o altres obres per
actuar sobre les línies.

6.4. Reducció de la contaminació lumínica
Fins fa pocs dies se’n sabia ben poc sobre la contaminació lumínica i és una de les formes
de contaminació menys estudiades fins al moment. Van ser els astrònoms els primers en
adonar-se’n de que la contaminació provocada per una il·luminació excessiva impedia
l’observació de les estrelles. Més tard, enginyers i catedràtics de les universitats s’hi van
anar incorporant. Finalment, a Catalunya es va crear una comissió per tal d’elaborar una llei
per protegir el medi ambient nocturn.
S’anomena contaminació lumínica a l’emissió de flux lluminós de fons artificials nocturnes
en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats
previstes en al zona en què s’han instal·lat els llums.
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La contaminació lumínica es produeix, bé per emissió directa de llum des de la lluminària
cap al cel, bé per la reflexió de la llum al cel des de la superfície il·luminada. Les boirines i el
cel enterbolit potencien l’efecte fins a l’extrem de crear una capa de color gris o taronja que
adopta la forma de núvol lluminós damunt de les ciutats. L’abundància de partícules en
suspensió augmenta la dispersió de la llum, de manera que, quant més contaminant és
l’aire, més intens és el fenomen.
Les conseqüències produïdes per la contaminació lumínica es poden classificar en tres
grans grups:
 Econòmiques: un sobreconsum dels
malbaratament de recursos i diners, etc.

combustibles

fòssils

i

energia,

 Mediambientals: es desequilibra l’ecosistema nocturn i les seves cadenes
tròfiques que faciliten l’aparició de plagues, l’empobriment genètic de les
poblacions i extincions. Les aus migratòries i la vida marina també en pateix els
efectes. Per altra banda, l’emissió de residus com el CO2 o els residus nuclears
per a la generació d’electricitat malbaratada o el mercuri, cadmi i altres metalls
pesats tòxics provinents de les làmpades, també és molt perjudicial.
 Socials: la intrusió lumínica, l’enlluernament produït per llums mal orientats, la
mala visibilitat, la pèrdua de les nits amb estels o la impossibilitat de practicar
l’astronomia ens afecten directament a nosaltres, els humans.
És important tenir molt present que el criteri que “quanta més llum, millor” és absolutament
falç, ja que no implica ni major seguretat ni major visibilitat. Per reduir la contaminació
lumínica no implica apagar llums o veure-hi menys o pitjor, sinó aconseguir una millor
il·luminació, més eficient i menys contaminant. Els ajuntaments poden oferir un millor servei
als seus ciutadans a un cost més baix, il·luminant millor tot respectant el medi.
El procés d’elaboració d’una llei que regulés la problemàtica de la contaminació lumínica va
ser un procés laboriós i costós. A continuació es mostra una breu cronologia de com van
anar succeint els fets:
1988 – S’obté el compromís de tots els grups del Parlament de Catalunya per a redactar
una llei contra la contaminació lumínica.
1999 – El Parlament de Catalunya vota per unanimitat demanar al govern que prepari una
llei per a evitar la contaminació lumínica.
Nov. 2000 – L’executiu envia al Parlament de Catalunya la normativa.
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16 maig 2001 – El Parlament de Catalunya aprova, per unanimitat, la Llei d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, també coneguda com la Llei
per evitar la contaminació lumínica.

6.4.1.

Flux de l’Hemisferi Superior

Com ja s’ha comentat anteriorment, la contaminació lumínica és la brillantor artificial del cel
nocturn deguda a la mala qualitat i orientació de l’enllumenat exterior, tant públic com privat.
Aquesta brillantor artificial pot dirigir-se cap al cel de tres maneres diferents: per emissió
directa des de la lluminària, per dispersió en l’aire en el seu trajecte o per reflexió en les
superfícies on aquesta incideix. Donada la dificultat de controlar els efectes de dispersió i
reflexió per sí sols i degut a que aquests dos fenòmens representen una petita part de la
llum dirigida cap al cel, les solucions proposades per evitar la contaminació lumínica es
centren en evitar l’emissió directa.
El Flux de l’Hemisferi Superior (FHS) és el percentatge de llum emesa per un focus de llum
que s’envia per sobre del pla horitzontal i és un clar indicador de la part de llum que s’emet
al cel per emissió directe. Els percentatges majors que zero impliquen malbaratament
energètic i són fonts de contaminació lumínica. És per això que s’ha de procurar que sigui
zero o el més petit possible.
Aquesta causa de contaminació és evitable emprant lluminàries ben apantallades, on la
bombeta quedi coberta, i tancaments de vidre pla com els de la figura 6.1. També és
important que les lluminàries quedin instal·lades en paral·lel al terra.

Fig. 6.1. Correcte tancament del vidre de la llumenera [6]
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En la següent taula es mostren els valors màxims permesos de FHS instal·lat per a cada
una de les zones de protecció citades anteriorment, segons la Llei 6/2001.
Taula 6.4. FHS instal·lat permès per la Llei 6/2001 [4]
Zona

FHS [%]

E1

1

E2

5

E3

15

E4

25

En el cas de Vilassar, sense tenir en compte els projectors instal·lats, un 21% dels punts de
llum tenen un FHS instal·lat superior al 15% marcat per la llei en les zones E3, el qual
pertany quasi tot el municipi. A continuació es mostra una taula amb les lluminàries que
tenen un FHS superior a 15 i els punts de llum afectats. Cal adaptar o substituir les
lluminàries per tal d’evitar que hi hagi FHS instal·lats tant elevats.
Taula 6.5. Lluminàries amb FHS instal·lat superior al 15%
Model Lluminària

FHS [%]

Nº punts de llum

BL-2

60

36

LD-2

60

13

Ronda

55

29

JR-1

50

6

Farola Futura

40

13

Clássica-250

39

98

Convex

35

251

FO-2

25

3

DQF

25

11

Moonlight

23

14

DQR

23

23
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A continuació es mostren imatges de les tres lluminàries amb un FHS instal·lat superior al
15% més implantades al municipi.

(a)

(b)

(c)

Fig. 6.2. (a) Fotografia de lluminària model Convex de Carandini, (b) Fotografia de
lluminària model Clasica-250 de Carandini, (c) Fotografia de lluminària model BL2 de IEP

6.4.2.

Reflexió

Una vegada limitat el flux de l’hemisferi superior i en conseqüència l’emissió directa de llum,
cal centrar-se en com evitar els efectes de la reflexió. Es poden pal·liar els seus efectes
disminuint la llum incident sobre la superfície reflectora. És aquest el motiu de la
importància de limitar els nivells d’il·luminació als realment necessaris a cada tipus
d’instal·lació evitant que aquests siguin excessius.
A part de la proposta ja feta d’uns nivells lumínics adequats segons la categoria de carrer,
hi ha altres factors que poden contribuir a que no hi hagi il·luminacions excessives i per tant
ajuden a la reducció de la contaminació lumínica:


Apagar els llums o reduir els nivells lumínics a partir d’una hora determinada.
Més endavant es proposaran alguns dels sistemes que permeten una
regulació de la il·luminació.



Tenir una bona uniformitat és bàsic perquè no hi hagi racons ni massa
foscos ni massa il·luminats. Si es té una bona uniformitat, no calen instal·lar
grans potències per aconseguir una bona il·luminació mitja i hi ha una major
aprofitament de l’energia.

Pàg. 58

6.4.3.

Memòria

Tipus de làmpades

Tot i ja haver fet apunt a la importància de la utilització de làmpades de vapor de sodi, es
considera necessari acabar d’aclarir el perquè de la utilització d’aquests tipus de làmpada.
A continuació es mostren les làmpades més utilitzades en enllumenat públic i les seves
característiques més destacables:
Vapor de mercuri: D’ús freqüent en multitud d’aplicacions, avui en dia tendeixen a
ser substituïdes per tipus de major eficiència energètica. Ofereixen bones qualitats
cromàtiques, vida útil llarga i una gran fiabilitat de funcionament en totes les
condicions.
Vapor de sodi d’alta pressió: Tot i que les seves qualitats cromàtiques són inferiors
a les làmpades de vapor de mercuri, la seva eficiència energètica és molt més
elevada i el seu IRC suficient en zones on les exigències de color no són crítiques.
La vida útil d’aquestes làmpades és també llarga i ofereixen una bona fiabilitat de
funcionament sempre que es respectin unes condicions de disseny, funcionament i
conservació adequades.
Vapor de sodi de baixa pressió: La seva eficiència energètica és encara més
elevada que les anteriors en canvi, la seva vida útil és lleugerament inferior a les
altres però igualment llarga. Aquests dos factors determinen que sigui una làmpada
molt econòmica respecte els costos d’explotació. Per contra, les seves
característiques de color són molt deficients. Produeixen una llum groga-ataronjada
pràcticament monocromàtica que limita el seu ús en zones específiques com
autopistes, túnels, àrees industrials, etc.
Fluorescents: Tant les convencionals com les compactes, de més recent aparició en
el mercat, resulten adequades per a instal·lacions que no requereixen elevades
potències. No s’aconsellen en zones de temperatures hivernals baixes o molt
baixes.
Halogenurs metàl·lics: Aquest tipus de làmpades són una bona opció energètica
quan es desitja llum de color blanc, encara que són d’alt cost i tenen una vida útil
curta.
La figura 6.3 mostra el rendiment espectral de les làmpades de vapor de sodi, tant de baixa
com d’alta pressió, i de les de vapor de mercuri. La màxima sensibilitat de l’ull humà durant
la nit coincideix amb el color groc de la figura. Els colors blaus, violetes i vermells són els
que produeixen un consum innecessari d’energia. Per altra banda, quan més ample és la
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regió del groc, més sensació de color es té però també augmenta el grau de contaminació
de la làmpada.

Sodi de baixa pressió

Sodi d’alta pressió

Vapor de mercuri

Fig. 6.3. Rendiment espectral dels diferents tipus de làmpades [6]
És per totes questes raons i sobretot per l’alta eficiència energètica que tenen les làmpades
de vapor de sodi, que és important portar a terme la supressió progressiva de les bombetes
de vapor de mercuri i potenciar les de vapor de sodi. En l’annex E es pot veure un plànol
del municipi amb les làmpades proposades.

6.4.4.

Altres alternatives per evitar la contaminació lumínica

Altres alternatives per evitar la contaminació lumínica no esmentades fins al moment, però
d’igual importància són:


No il·luminar per sobre de l’horitzontal. Encara que pot semblar que aixecar
el focus per sobre de l’horitzontal ajuda a il·luminar més lluny, no és així.
L’energia d’un focus de llum disminueix amb el quadrat de la distància, de
manera que qualsevol raig de llum que surti per sobre dels 70 o 80 graus
respecte de la vertical no il·lumina un cop arriba a terra. En cas de voler, per
exemple, il·luminar l’altre costat del carrer, es poden utilitzar reflectors
asimètrics que , mantenint la lluminària paral·lela al terra, envien per reflexió
la llum allà on es vol.
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Fig. 6.4. No il·luminar per sobre de l’horitzontal [6]


Il·luminar de dalt cap a baix, mai del terra cap al cel. Això afecta sobre tot a
la il·luminació de places, monuments, pàrquings, zones esportives, cartells
publicitaris,...).

Fig. 6.5. Il·luminar de dalt cap a baix [6]


Utilitzar una òptica que creï uns cons de llum tant aguts com sigui possible
per evitar la dispersió de la llum.

Fig. 6.6. Òptica que creï cons aguts [6]


Restringir l’ús de canons làser dirigits cap al cel des d’instal·lacions
turístiques i de lleure amb finalitats de reclam i publicitàries.



No s’ha d’oblidar de la importància de fer una campanya de conscienciació
ciutadana sobre la necessitat d’emprar racionalment l’energia.
Tot i que en aquest projecte només s’ha contemplat l’enllumenat públic del
municipi, l’enllumenat privat també hi contribueix. Els rètols publicitaris,
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aparadors, etc. també s’haurien d’atendre a la nova llei sobre la
contaminació lumínica. Es proposa que l’ajuntament dialogui amb aquestes
empreses i privats per tal de fer-s’hi entendre la importància d’una
il·luminació correcte i no excessiva.

6.5. Com aconseguir un enllumenat públic eficient
A continuació es fa una descripció de les mesures correctores que es podrien aplicar a la
instal·lació d’enllumenat del municipi de Vilassar de Mar per aconseguir que sigui més
eficient.

6.5.1.

Explotació del servei

Una instal·lació d’eficiència inicial adequada pot generar un elevat consum energètic si les
seves condicions de funcionament no són les adequades. Per això, encara que els
projectes d’enllumenat i el seu posterior desenvolupament determinen una eficiència
energètica, no és fins a l’etapa de funcionament i explotació on es pot optimitzar aquesta
eficiència sense reduir la qualitat del servei. Per tant, en fase d’explotació els aspectes més
bàsics a considerar són la depreciació lumínica i les avaries.
 Depreciació lumínica: Per evitar la depreciació lumínica s’ha de garantir una
correcta periodicitat de la substitució de làmpades i la seva neteja. L’energia
perduda per depreciació no produeix cap servei útil, per tant és una energia
malbaratada. És inevitable tenir un cert percentatge de depreciació però s’ha de
procurar que aquest sigui el mínim possible.
 Avaries: Hi ha alguns tipus d’avaries que incideixen en més mesura sobre el
consum d’energia. Aquestes solen ser:
- Avaries de condensadors, que afecten a la pujada en el consum
d’energia reactiva i fan aparèixer certs recàrrecs en la facturació.
- Fallades en el sistema d’encesa i apagada, allargant les hores
d’utilització de la instal·lació i de retruc el consum d’energia.
Per reduir l’aparició d’avaries i que aquestes afectin el mínim possible al
consum energètic, cal establir una política de revisió de les operacions de
control de funcionament i detecció d’avaries i també reduir-ne el seu temps de
reparació.
Durant l’explotació del servei és de vital importància fer un seguiment de la instal·lació i
observar i analitzar els paràmetres que la caracteritzen, que són:
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1- Paràmetres elèctrics, que donen informació de les anomalies tant de la instal·lació
com del subministrament que ofereix la companyia elèctrica.
2- Les facturacions emeses per la companyia elèctrica, on poden haver-hi errades de
facturació o lectures atípiques de consum, o bé recàrrecs que han aplicat que
indiquen algun defecte en la instal·lació.
Per controlar aquests dos punts, les noves tecnologies de telecontrol a l’enllumenat públic
poden facilitar molt la feina per a gestionar l’explotació. Actualment, la brigada municipal de
manteniment de l’enllumenat a Vilassar de Mar disposa de dispositius per rebre els
paràmetres elèctrics necessaris i poder conèixer l’estat del funcionament de la instal·lació.
Un 55% dels quadres disposen del sistema de telecontrol i alhora estan connectats via
GSM a l’oficina central.
Cal ressaltar que per a una gestió del servei eficient és indispensable fer un seguiment dels
paràmetres que aporta el sistema i cal tenir en perfectes condicions els punts següents:
• Inventari
Mitjançant l’inventari les instal·lacions es poden conèixer les característiques i el nombre
dels diferents punts de llum existents, especialment la potència elèctrica, els horaris de
funcionament, les previsions de consum, etc.
Realment no es pot dir que no existeixi inventari de la instal·lació del municipi, però si
aquest no s’actualitza a mesura que s’amplia, es reforma o es modifica la xarxa
d’enllumenat, és una eina desaprofitada que no aporta res. Per a realitzar aquest pla
director, s’ha hagut de refer part de l’inventari i actualitzar-lo per poder així extreure’n
conclusions.
• Control del funcionament
El control de funcionament es pot portar a terme mitjançant:
- inspeccions i presa de mesures periòdiques, per exemple de nivells d’il·luminació
per detectar-ne la depreciació
- l’anàlisi i el tractament de la informació, per exemple el percentatge i la duració de
les avaries per tal de detectar i corregir desviacions en les instal·lacions
Totes elles, són tasques que actualment no es realitzen.
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• Gestió energètica
La gestió energètica és en realitat un apartat més dins del punt anterior, però té una
importància singular i per això es tracta individualment. Es basa en el mesurament periòdic
de consums, detecció de desviacions, registre de la facturació, revisió de contractacions
d’energia elèctrica, etc., i l’anàlisi d’aquestes dades en comparació amb l’inventari i les
previsions.
Aquesta és una altra tasca que actualment tampoc es porta a terme per part de ningú al
municipi. Per exemple, el mesurament de consums només es realitza en cas de reparació
d’avaria en un quadre elèctric o bé s’obté el mesurament automàtic dels quadres que
disposen de sistema de telecontrol.
Ni la facturació ni la revisió de les contractacions són temes dels quals se’n faci actualment
una vigilància específica. A Vilassar de Mar, els tractaments de la facturació són els
purament administratius i no se’n fa un seguiment de la seva evolució. A part de la
repercussió econòmica que pot portar l’evolució anual del kWh, el seguiment de la
facturació pot mostrar un mal funcionament de la instal·lació. Per exemple, un elevat
consum energètic d’energia reactiva indicaria que els condensadors dels equips d’encesa
d’alguns punts de llum no funcionen.
La tasca de portar a terme una gestió energètica adequada no és competència del personal
de la brigada de manteniment, sinó concretament del tècnic municipal, que és qui donada
la seva capacitació i la seva experiència específica, hi té un paper fonamental en molts
aspectes.

6.5.2.

Implantació d’un sistema de gestió de l’energia i control centralitzat de

les instal·lacions d’enllumenat
Un control centralitzat de l’enllumenat es pot definir com un sistema capaç d’adquirir una
sèrie de dades referents a l’estat i el funcionament dels elements que formen les
instal·lacions i transmetre-les a un centre de control on s’analitzen i es gestionen les ordres
per millorar la gestió. S’ha vist anteriorment que a Vilassar de Mar ja s’ha començat a
instal·lar en alguns quadres un sistema de telecontrol d’aquesta mena. Amb aquest sistema
es té un control dels paràmetres elèctrics i permet l’anticipació de qualsevol mal
funcionament sense necessitat d’esperar a rebre la factura per adonar-se’n, evitant així
consums innecessaris.
Es recomana la implantació d’aquest sistema de control en tots els quadres del municipi,
juntament amb l’actualització del inventari existent, incloent les reformes, modificacions i
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ampliacions de les línies i la instal·lació de nous quadres a la base de dades de l’aplicació
informàtica que ja disposa la brigada municipal.
Conjuntament cal realitzar, periòdicament, un seguiment dels paràmetres elèctrics que
ofereix el sistema de telecontrol centralitzat, per realitzar un control ajustat de les hores de
funcionament, establir una regulació de nivell encertada en funció del tipus de carrer i
detectar immediatament les desviacions de consum (energia reactiva, derivacions, etc.).
En resum, es tracta de millorar la gestió energètica utilitzant la informació que proporciona
el sistema de telecontrol, amb l’objectiu d’assolir una reducció del consum energètic.

6.5.3.

Sistemes d’encesa i apagada

Per evitar enceses prematures i apagades tardanes s’han de realitzar controls periòdics de
funcionament i disposar dels dispositius adequats que adaptin l’enllumenat al cicle
d’il·luminació natural. Els dos dispositius fonamentals són les cèl·lules fotoelèctriques i els
rellotges astronòmics.
Per que fa a les cèl·lules fotoelèctriques, cal que aquestes siguin de qualitat i preveure’n el
manteniment, ja que hi ha una sèrie de factors que incideixen en el seu bon funcionament:
- La depreciació pròpia de les cèl·lules condueix a prolongar els períodes d’encesa
ja que en mesurar menys lluminositat, s’encenen abans i s’apaguen més tard de
l’hora correcta.
- Les condicions ambientals de brutícia i de contaminació fan que el dispositiu perdi
sensibilitat a la llum, amb les mateixes conseqüències que el punt anterior.
- L’emplaçament ha de ser escollit adequadament per evitar influències lluminoses
inadequades com, per exemple, ombres d’arbres o influència dels llums dels
vehicles que circulen o, fins i tot, la influència de l’enllumenat públic mateix.
Per aquestes raons, les cèl·lules fotoelèctriques requereixen una cura especial en la
instal·lació, i un manteniment i una neteja ben planificats, a més d’assegurar-se d’utilitzar
material de qualitat. Però, d’altra banda, si s’ha tingut en compte tot el que s’ha esmentat,
s’adapten força bé a les diferents necessitats d’enllumenat. D’aquesta manera, per
exemple, en un dia de tempesta en el qual és necessari l’enllumenat públic abans del que
és normal, la cèl·lula fotoelèctrica donarà l’ordre d’encesa de la manera adequada .
Per altra banda, els rellotges astronòmics permeten ajustar de manera molt precisa
l’encesa i l’apagada de les instal·lacions, amb l’estalvi associat que això comporta, i no
necessiten pràcticament cap manteniment ja que tenen una autonomia de funcionament
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entre 12 i 25 anys gràcies a la incorporació de bateries especials. A més, alguns d’ells
permeten comandar els equips de reducció de flux (dos nivells d’il·luminació).
L’inconvenient més gran que presenten és que no es pot variar l’encesa i l’apagada d’una
instal·lació en produir-se variacions climatològiques que necessitin il·luminació a hores no
programades.
Pel que fa a la qüestió econòmica, hi ha cèl·lules fotoelèctriques de baixa qualitat a preus
molt reduïts, però que tindran una ràpida depreciació a l’exterior i produiran un
sobreconsum en la instal·lació. Si, al contrari, s’utilitzen cèl·lules fotoelèctriques de qualitat,
els preus són semblants als dels rellotges astronòmics.
És per tot això que es recomana portar a terme una progressiva retirada dels sensors
crepusculars existents al municipi per rellotges astronòmics. S’ha de tenir en compte que la
implantació dels elements de control dels sistemes de telecontrol ja pressuposa la
incorporació d’un rellotge astronòmic i son dos actuacions que podrien anar en paral·lel.

6.5.4.

Millora del factor de potència

En l’apartat 5.7 s’han analitzat els factors de potència mitjos de la pòlissa de cada quadre
elèctric derivats del consum d’energia reactiva. Aquesta energia reactiva sorgeix dels
equips de les làmpades de descàrrega i es tradueix en recàrrecs sobre la facturació
elèctrica que poden arribar a ser fins del 47%.
Com ja s’ha dit anteriorment, els valors del factor de potència equivalents a 1 són referents
a quadres amb tarifes 2.0 nocturnes on la reactiva no es comptabilitza i per tant no apareix
en la facturació. Els valors del factor de potència inferiors a 0,9 indiquen l’existència
d’alguna anomalia i energia reactiva, fet que porta a que la instal·lació no sigui eficient. Un
excés d’energia reactiva perjudica energèticament, ja que no és una energia aprofitable o
transformable directament amb lumínica, sinó que el seu excés és conseqüència d’un mal
funcionament, per exemple, dels condensadors dels equips d’arrencada de les làmpades.
La solució a aquesta problemàtica seria revisar l’estat dels equips auxiliars als punts de llum
i es recomana que des dels serveis tècnics de l’ajuntament es faci un seguiment del
consum d’energia reactiva, pel qual seria molt útil la implantació del sistema de gestió
telecomandat a la totalitat dels quadres del municipi, tal i com s’ha dit amb anterioritat.

6.5.5.

Instal·lació de reguladors de flux en capçalera

Com s’ha comentat anteriorment, tenir l’opció de funcionament amb reguladors de flux
permet optimitzar el consum d’energia en front a la intensitat d’us, adaptant en cada cas el
servei a les necessitats.
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Els estabilitzadors permeten reduir la tensió d’alimentació al conjunt làmpada - reactància
mantenint la uniformitat de la il·luminació, amb el que s’obtenen reduccions de potència
entorn al 40% per reduccions de flux del 50% aproximadament, cuidant l’envelliment
prematur de les làmpades. Per tant, són probablement una de les millors vies per estalviar
energèticament.
Cal apuntar una actuació d’instal·lació de reguladors de flux en tots els quadres de
comandament del municipi on no existeix cap sistema de regulació.

6.5.6.

Substitució del balast convencional de les làmpades de descàrrega

per un balast electrònic
El balast és un element estabilitzador que limita el creixement del corrent, dóna a la
làmpada unes característiques de tensió, freqüència i potència adequades a un
funcionament estable i regula les variacions de la potència consumida per la làmpada.
El balast electrònic ja fa temps que s’ha començat a implantar en instal·lacions d’enllumenat
interior. Aquest substitueix tots els components associats tradicionalment a les làmpades i
als sistemes de doble nivell o de reducció de flux. Es pot aconseguir entre un 10 i un 15%
d’estalvi energètic a plena potència. Actualment han sortit al mercat models que estabilitzen
la corrent de xarxa i realitzen una arrancada progressiva programada o bé mitjançant un
cable auxiliar de comandament.
Aquests dispositius estan basats en l’electrònica activa, la qual està exposada a
l’intempèrie. Això fa que siguin molt més sensibles als fenòmens meteorològics, que poden
provocar els seu mal funcionament i fins i tot arribar a destruir-los. Un dels altres
inconvenients és la generació d’harmònics, que poden provocar sobreconsums d’energia si
no es controlen.
Es proposa a l’ajuntament instal·lar aquests dispositius en una línia d’un quadre i fer-ne el
seguiment, analitzant les avaries que generen per, al cap del temps, decidir si val la pena
considerar aquesta opció en altres zones.

6.6. Optimització de les tarifes elèctriques
Anualment el Ministeri d’Indústria i Energia varia anualment els valors del terme d’energia i
el terme de potència que s’aplica a les tarifes elèctriques. És per això que s’aconsella
revisar les tarifes aplicades a principis de cada any, podent aconseguir estalvis
suficientment importants com per justificar un estudi anual.
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Per tal de conèixer quina és la millor tarifa i discriminació horària a contractar s’ha realitzat
una simulació utilitzant l’aplicació informàtica SIMU, creada a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els
paràmetres d’entrada específics d’aquesta aplicació són:
 Dies festius, laborables, vísperes de festius i el dia de la setmana que els hi
correspon
 Preus dels termes de potència i energia activa de les tarifes de Baixa Tensió
per l’any a simular (annex D)
 Hores d’encesa i apagada de la instal·lació a simular
 Hores de consum en punta, pla i vall segons horari de funcionament
Amb aquestes dades d’entrada l’aplicació genera un arxiu resultant amb els coeficients
concrets segons els tipus de tarifa (annex D), els quals s’apliquen a la potència contractada
de cada pòlissa de quadre i per tipus de tarifa per poder seleccionar la més econòmica i
obtenir-ne un estalvi econòmic estimat. Aquesta part de la simulació s’ha fet en una fulla de
càlcul i s’han tingut en compte els següents aspectes:
 Potència instal·lada: Calculada com la suma de la potència de les làmpades per
cada quadre amb un marge del 20% per tenir en compte la potència consumida
pels equips.
 Potència contractada: Informació que es pot trobar als rebuts de companyia.
 Sistema d’encesa: Si hi ha instal·lat un rellotge astronòmic o un sistema de
telecontrol, s’aplica un retard en l’encesa i un avançament en l’apagada de 10
minuts.
 Mecanisme de regulació: Si el mecanisme de regulació que es fa servir és
l’apagada parcial, es compta que a partir de mitja nit només resta la meitat de
l’enllumenat encès. Si el mecanisme és la regulació de flux, es compta que hi ha
un estalvi del 40% de l’energia a partir de mitja nit.
Com ja s’ha pogut veure amb anterioritat, les potències contractades, en molts casos, no
s’ajusten a la realitat. En la simulació s’ha suposat que la potència contractada ja està
ajustada a la realitat i correspon al titular de la factura declarar-ho a la companyia elèctrica
en el moment de canviar la tarifa òptima. Com a conseqüència de l’ajust de la potència
contractada, l’estalvi apareix negatiu en tres casos, però el resultat dels altres quadres és
positiu i compensa. Per contra, aquest canvi en la potència suposarà una ajustament de
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l’interruptor automàtic general o substitució del mateix, cosa que es molt aconsellable tot i
suposar un petit cost afegit.
També s’ha pogut veure l’existència de recàrrecs per energia reactiva importants. En primer
lloc s’ha simulat l’estalvi tenint en compte el factor de potència actual que suposa un
recàrrec a la facturació. Seguidament s’ha considerat l’estalvi afegit que suposaria
subsanar el factor de potència als quadres afectats (veure figura 5.25).
En l’annex D es pot veure una taula amb els resultats obtinguts d’aquells quadres a on seria
recomanable un canvi de tarifa, ja que s’obtindria un estalvi econòmic.
La distribució resultant de les tarifes òptimes de tots els quadres obtingudes amb la
simulació es resumeixen en la següent gràfica:
DOBLE
TARIFA
NOCTURNA;
73,17%

TRIPLE
TARIFA Tarifa
4.0 tipus 4;
26,83%

Fig. 6.7. Tarifes recomanades per l’any 2006
Com a resum dels resultats obtinguts en la simulació es pot dir:
 28 dels 41 quadres analitzats (68%) analitzats no tenen la tarifa òptima
contractada. La mitjana d’estalvi per quadre seria de 316 €/any
 L’estalvi anual que suposaria contractar la tarifa òptima per tots els quadres
seria de 12.972 €/any
 Si, a més a més, es corregís el factor de potència, l’estalvi anual seria de
1.194 € més (sense considerar el cost de reparació)
 El preu del kWh es reduiria en 0,016 € de mitjana, és a dir que passaria de
0,088 € a 0,072 €
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El canvi de tarifa no suposa cap gran cost, simplement s’ha de demanar el canvi a la
companyia elèctrica. L’únic cost addicional vindria donat pel lloguer d’equips de mesura en
cas que la tarifa recomanada obligués a canviar-los o a afegir-ne de nous. En aquest cas
cal considerar l’opció d’instal·lar equips de comptatge multifunció electrònics, on el cost
inicial es veuria amortitzat per la avantatge de poder canviar de tarifa sense necessitat de
canviar els equips. També permet el fet de no haver-se de preocupar per l’espai a l’armari
del quadre, ja que sovint és escàs i optar, per exemple, per la triple tarifa sempre seria un
inconvenient ja que necessita varis equips de mesura diferents.

6.7. Propostes de millora del manteniment
Amb el pas del temps la instal·lació d’enllumenat es va deteriorant, i les prestacions que pot
oferir el dia de la posta en marxa no seran les mateixes que al cap dels anys. Per això és
important realitzar un bon manteniment de la instal·lació.
S’ha pogut comprovar que el manteniment que es realitza a la instal·lació d’enllumenat de
Vilassar de Mar és majoritàriament correctiu i si bé el manteniment preventiu existeix de
manera escassa, no hi ha la concepció d’aquest com a element clau en la disminució del
nombre d’avaries.

6.7.1.

Factor de conservació

La brutícia que incideix en els elements òptics de la llumenera redueixen el nivell lumínic de
la instal·lació. Per pal·liar això, cal sobredimensionar els càlculs en fase de projecte amb un
coeficient anomenat “Factor de conservació”, el qual pot oscil·lar entre 0,7 i 0,85 en funció
si existeix un bon o un mal manteniment al municipi i de les característiques dels seus
components.
Energèticament és important que la qualitat dels elements en front a la depreciació per
envelliment, embrutiment, etc. sigui encertada, però també un manteniment preventiu
puntual amb un programa d’operacions encertat pot arribar a reduir fins un 15% la potència
necessària a priori que és justament la oscil·lació del factor de conservació.

6.7.2.

Canvi massiu de làmpades

L’esgotament de làmpades és una avaria molt freqüent al municipi i per tant s’hauria de
revisar la freqüència de substitució d’aquestes per tal d’adaptar-la més a la realitat i a la
seva vida útil segons la tecnologia de construcció. Segons personal de manteniment, el
canvi massiu es realitza cada tres/quatre anys per les làmpades de VMCC i VSAP. Pel que
fa a les del tipus halogenurs metàl·lics ceràmics no hi ha una freqüència establerta ja que
són d’implantació recent i la seva substitució no està fixada. Per tal d’equilibrar la freqüència
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de canvi de làmpada amb la vida útil de la làmpada, és recomanable substituir les
làmpades amb la freqüència que s’indica a la taula següent:
Taula 6.6. Freqüència de substitució dels diferents tipus de làmpades
Tipus de Làmpada

Vida estimada

Freqüència de substitució

VMCC

12.000 hores de funcionament

< a 3 anys

VSAP

15.000 hores de funcionament

Entre 3 i 4 anys

HMC

12.000 hores de funcionament

< a 3 anys

HM

6.000-8.000 hores de funcionament

< a 2 anys

La reposició de làmpades es realitza conjuntament amb la neteja de la lluminària. Fer
coincidir les dues operacions en una mateixa actuació, tal i com s’està realitzant
actualment, ajuda a optimitzar les tasques i personal necessari. Per tal de donar fluïdesa a
les operacions de substitució de la làmpada i neteja de la lluminària cal tenir prèviament
definides aquestes tasques en funció del tipus de punt de llum, làmpada i lluminària. Per
això cal realitzar una documentació específica tipus fitxa amb les característiques bàsiques
de cada punt de llum per permetre establir, prèviament, el mètode a seguir per realitzar les
operacions de la manera més eficaç i ràpida possible. Un exemple d’aquesta documentació
es pot veure a l’annex C.

6.7.3.

Altres operacions massives

En la taula següent es relacionen les operacions massives que es realitzen actualment al
municipi i les propostes efectuades, sense aparèixer les ja comentades en l’apartat anterior.
Taula 6.7. Situació actual i propostes d’actuació d’altres operacions massives
Operació massiva
Pintura de Suports
Numeració de suports

Pintat d’envolvents
Recanvi massiu d’equips

Situació actual

Proposta d’actuació

√

-

Actualment 50% realitzat.

Acabar de numerar tots els
punts de llum.

Aproximadament un 80%

Ampliar la freqüència de

dels quadres tenen graffitis.

pintat.

Es realitza de manera

Continuar amb el correctiu i

Pàg. 71

Pla director de les installacions d’enllumenat públic al municipi de Vilassar de Mar

auxiliars

correctiva.

realitzar propostes de
reforma bianuals al carrer
amb més avaries d’equips
d’encesa.(1)

Recanvi massiu d’elements
plàstics (2)

Es realitza de manera
correctiva. Es detecten punts
de llum amb mancança
d’elements de lluminària o
molt deteriorats.

Comprovació de presa de
terra

No es realitza (exceptuant on
hi ha inspecció periòdica
reglamentària).

Proposar anualment,
substitució dels elements
deteriorats i que no estan en
estoc.
Realitzar anualment
(preferentment en els mesos
d’estiu), incloent la seva
reparació.

(1) Continuar amb el correctiu a priori resulta el mes adequat donat que el percentatge de
quadres afectats per factor inductiu i/o capacitiu és baix
(2) Globus i cubetes

6.7.4.

Control del funcionament

Pel que fa al control del funcionament, tot i disposar de la informació proporcionada pel
sistema de telecontrol d’un alt percentatge dels quadres de Vilassar i permetre una
explotació àgil de la instal·lació, al no tenir un control de la instal·lació punt a punt no treu la
necessitat de realitzar controls de funcionaments periòdics. També cal tenir en compte que
el sistema de telecontrol pot sofrir alteracions si hi han caigudes de tensió a l’escomesa de
la instal·lació, alterant la configuració preestablerta.
Les inspeccions periòdiques reglamentàries a les instal·lacions d’enllumenat no es realitzen
amb la freqüència que marca el reglament, sinó que es realitzen de manera molt
esporàdica. Cal tenir present que el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) (Real
Decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002) i les seves instruccions tècniques complementaries
(ITC) estableixen la obligatorietat de realitzar inspeccions periòdiques cada 5 anys per totes
les instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5kW. Aquest és
un punt molt important ja que permet conèixer el grau de seguretat a la instal·lació amb la
detecció de defectes que no compleixen el reglament classificant-los en molt greu, greu o
lleu.
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Gestió dels avisos

Actualment, els avisos d’un mal funcionament a la xarxa d’enllumenat arriben al personal de
manteniment per vies diferents, tal i com es pot observar en l’esquema següent:

Fig. 6.8. Gestió actual dels avisos a la brigada municipal
Es tracta d’una seqüència que temporalment es pot arribar a allargar molt segons la
prioritat que es doni a l’avaria i això repercuteix directament a la qualitat del servei que
percep l’usuari.
No s’ha de deixar en mans de la policia local decidir la urgència de l’actuació, ja que s’han
de fer arribar totes les avaries el més aviat possible i sense entrar en cap consideració al
cap de brigada. Ell és qui ha de decidir si es tracta d’una urgència o d’un problema que pot
esperar i, segons això, planificar l’actuació. Tot i així, el temps que passa entre la detecció i
l’actuació de l’avaria pot superar fàcilment els 2 o 3 dies, i més si hi ha un cap de setmana
entre mig.
En el cas de que l’avaria és detectada pel sistema de telecontrol, la seqüència s’agilitza
considerablement. En aquest cas el cap de brigada no hi intervé ja que l’avaria pertany
exclusivament a la secció d’enllumenat.
Per tal de minimitzar el temps avaria - actuació cal vincular directament la fase de detecció
amb l’avís a la brigada, tal i com ho fa el sistema de telecontrol. L’inconvenient que té
aquest sistema és que no té un control punt a punt i les avaries detectades són de tipus
més genèric, afectant a tot un quadre elèctric. En el cas de que sigui la policia o un veí qui
detecti l’avaria, cal considerar la implantació d’un telèfon d’emergències d’enllumenat del
municipi, on l’usuari pogués deixar un missatge en una bústia de veu, notificant clarament
on es troba l’avaria i d’aquesta manera la brigada podria actuar el més aviat possible.
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6.8. Gestió dels residus generats
La vida d’una instal·lació d’enllumenat passa per diferents fases: la fase de construcció, la
d’explotació i la desmuntatge. Durant aquestes tres fases es produeixen tota una sèrie de
subproductes que repercuteixen, en més o menys mesura, al medi ambient.
Els residus més problemàtics de l’enllumenat públic són els d’equips elèctrics i electrònics i
a Europa estan augmentant ràpidament. És per això que la Unió Europea va promulgar el
13 de febrer de 2003 la “Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre
residus elèctrics i electrònics (RAEE), que té com a objectiu reduir la quantitat d’aquests
tipus de residus, la perillositat dels seus components i fomentar-ne la reutilització i
valorització. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar els efectes mediambientals de tots
els agents implicats en el cicle de vida del producte.
Espanya ha transposat aquesta Directiva mitjançant el “Reial Decret 208/2005” el 25 de
febrer. De totes les categories de productes que aquest contempla, els productes de la
categoria 5 “Enllumenat públic” són els que es contemplen en aquest projecte. Dins
d’aquesta categoria es distingeixen:
• Lluminàries per a làmpades fluorescents (excloent les lluminàries de cases
particulars)
•

Làmpades fluorescents rectes

•

Làmpades fluorescents compactes

•

Làmpades de descàrrega d’alta intensitat

•

Làmpades de sodi de baixa pressió

•

Altres aparells d’enllumenat

Les làmpades de mercuri d’alta pressió, les de sodi d’alta pressió, les d’halogenurs
metàl·lics, i les fluorescents, contenen mercuri (Hg), el qual és altament tòxic per absorció
cutània i inhalació de vapor, i perquè a llarg plaç és neurotòxic i pot causar defectes
congènits. És per això que s’ha llistat com a perillós tot aquell residu que el contingui.
L’èxit que pugui tenir l’aplicació d’aquest Reial Decret depèn directament de tots aquells
que d’alguna o altra manera intervenen en la cadena d’activitats relacionades amb la gestió
dels residus, des dels fabricants d’aquests productes als usuaris i/o consumidors.
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Ambilamp és una associació privada sense ànim de lucre que neix per fer complir les
obligacions establertes pel Reial Decret 208/2005. Aquesta associació té com a finalitat la
creació d’un sistema integrat de gestió de residus procedents de les làmpades per tal de
promoure la defensa del medi ambient. Està fundada per grans productors de làmpades
com General Electric, Osram, Philips i Sylvania, amb l’objectiu de que s’afegeixin tots els
productors de làmpades que operen en el territori nacional. Aquests productors de
làmpades han establert sistemes de recollida selectiva de làmpades i aquests seran els
responsables de la gestió dels residus corresponents.
A part de la gestió d’aquests residus més problemàtics, també es produeix en enllumenat
públic altres tipus de residus com el cable de les línies elèctriques o els suports dels punts
de llum. Pel que fa al cablejat de les línies elèctriques, és bàsicament de coure i és de vital
importància fer-ne una recollida selectiva per tal de poder-ne aprofitar aquest material. Per
altra banda, tots els suports retirats s’haurien de portar a un abocador de ferralla adequat
per poder-ne reutilitzar l’acer o l’alumini.

6.9. Concreció i priorització de les propostes i actuacions de
millora
6.9.1.

Concreció per zones

Per aconseguir un enllumenat més eficient, menys contaminant i adequat per a les
necessitats dels municipi es proposen una sèrie de canvis a realitzar. Es considera que el
final de la vida útil d’una instal·lació elèctrica és d’uns 15 anys i totes les instal·lacions de
Vilassar de Mar els superen. Per aquest motiu es considera necessari i imprescindible per a
la seguretat dels veïns anar renovant totes i cada una de les instal·lacions d’enllumenat
públic, donant prioritat a aquelles que més ho necessitin.
Per tal de facilitar-ne l’anàlisi, s’ha dividit el municipi en tres zones: el polígon industrial Els
Garrofers, el casc antic de la ciutat, que és on està centrada l’activitat comercial del
municipi, i la resta que és bàsicament residencial. En l’annex D es poden consultar les
taules, tant pel que fa a l’enllumenat dels carrers com als quadres elèctrics, que resumeixen
tot el que s’exposarà a continuació.
Polígon industrial Els Garrofers
El polígon industrial està situat, com es pot veure indicat amb un cercle vermell en el mapa
de la figura 6.8, en la part nord del municipi. Aquesta zona està governada pels quadres
C47, C48 i C49 i comprèn bàsicament els carrers Av. del Progrés i Volta dels Garrofers.
Són carrers amples i amb moderada circulació de vehicles.
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Fig. 6.9. Situació del polígon industrial Els Garrofers dins el municipi [3]
Aquesta zona està il·luminada amb una llumenera de tipus vial amb làmpada de vapor de
sodi (figura 6.10). L’ús d’una llumenera de tipus vial es creu adequada per a aquest tipus de
zona. Els nivells lumínics mesurats són correctes a Av. del Progrés però una mica elevats a
Volta dels Garrofers i convindria, per tant, baixar la potència de les làmpades d’aquest.

Fig. 6.10. Fotografia de lluminària model JCH de Carandini
Pel que fa als tres quadres que il·luminen aquesta zona (C47, C48 i C49) tenen actualment
contractada la pòlissa B.0 i segons la simulació feta en l’apartat 6.6, es recomana la doble
tarifa nocturna per als tres quadres. Tots disposen ja de regulació de flux i del sistema de
telecontrol que s’està implantant al municipi. El regulador de flux està instal·lat amb bon
criteri ja que al ser estabilitzador, les variacions nocturnes de tensió al ser zona industrial no
seran causa d’avaries. L’energia reactiva presenta bonificació per tant no és necessària cap
actuació al respecte.
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Casc antic
Com ja s’ha dit anteriorment, en el casc antic del municipi és on es centra l’activitat
comercial on quasi la meitat dels carrers estan estrictament dedicats al comerç, mentre que
la resta són de caire residencial. Alguns dels carrers s’han fet peatonals per tal d’afavorir
que la gent passegi tranquil·lament, i per tant, el transit per aquesta zona és bàsicament de
vianants. El grau d’afluència pels seus carrers és majoritàriament moderat i en alguns
casos elevat. En l’annex E es mostra el plànol de la distribució de tipologia de carrers del
municipi i continuació es pot veure la situació del casc antic dins el municipi indicat amb un
cercle vermell.

Fig. 6.11. Situació del casc antic dins el municipi [3]
Per il·luminar els carrers estrictament comercial s’utilitza bàsicament una llumenera clàssica
de quatre cares de tipus decoratiu (figura 6.12a) adequada per la seva tipologia. En la part
més residencial s’utilitzen tres lluminàries diferents del tipus vial, dues de les quals (figura
6.12b i figura 6.12c) estan obsoletes, moltes tenen el vidre trencat perdent així la protecció
a la intempèrie i estan en mal estat. Es recomana la substitució d’aquestes lluminàries per
unes altres del mateix tipus però amb les condicions de disseny comentades en l’apartat
6.3. La tercera lluminària del tipus vial utilitzada, coincideix amb la instal·lada en el polígon
industrial.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 6.12. (a) Fotografia de lluminària model Clasica-250 de Carandini, (b) Fotografia de
lluminària Lumex, (c) Fotografia de lluminària de Carandini sense model
especificat
Els nivells lumínics recomanats en aquesta zona estan entre els 10 i 17 lux, segons si
pertanyen a la zona E3 o E4 i segons la categoria de carrer (residencial, comercial, etc.).
Tot i així es troben carrers amb luminàncies de fins a 67 lux (Sta. Rosa de Lima) i altres que
no arriben als 5 lux. En els carrers on la il·luminació és exagerada, les uniformitats no
arriben al 0,4 recomanat i per tant una reducció de la potència de les làmpades instal·lades
és una bona solució tant per baixar el nivell de luxs com per guanyar uniformitat. A
continuació es mostra una taula amb els carrers on hi ha excés d’il·luminació i les propostes
per eradicar-ho.
Taula 6.8. Carrers amb nivells lumínics excessius a la zona del casc antic
Nom carrer

Categoria

Em [lux]

Um [%]

Tipus de làmpada

Marca/
Model

Actual

Proposat

Actual

Proposat

Actual

Proposat

St. Roc

RESIDENCIAL

JCH

40

10

0,3

> 0,4

HMC 150W

HMC 70W

St. Sebastià

RESIDENCIAL

JCH

33

12

0,3

> 0,4

HMC 150W

HMC 70W

St. Guillem

RESIDENCIAL

JCH

35

12

0,3

> 0,4

HMC 150W

HMC 70W

Sta. Rosa de
Lima

RESIDENCIAL

67

10

0,2

>0.4

VSAP 150W

VSAP 70W

JCH
AP-3

VSAP 150W

VSAP 70W

Picasso

COMERCIAL

JCH

33

15

0,3

> 0,4

VSAP 150W

VSAP 100W

St. Genís

COMERCIAL

JCH

64

15

0,5

> 0,4

VSAP 150W

VSAP 70W

En els carrers on el nivell lumínic no arriba als 5 lux, les uniformitats tampoc són massa
bones. En dos d’aquests carrers hi ha instal·lada una llumenera molt antiga (Carandini
sense model especificat) que col·labora en donar males luminàncies. També s’ha de dir
que s’ha recomanat el canvi de mercuri a sodi en dos dels carrers. A continuació es
resumeix en una taula el ja exposat.
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Taula 6.9. Carrers amb nivells lumínics deficients a la zona del casc antic
Nom carrer

Categoria

Em [lux]

Marca/Model

Um [%]

Actual

Proposat

Actual

Proposat

La Pau

RESIDENCIAL

Carandini (…..)

5

10

0,3

> 0,4

Rector Bartrina

RESIDENCIAL

Carandini (…..)

4

10

0,4

> 0,4

COMERCIAL

Classica-250

4

17

0,4

> 0,4

D´en Roig

Tipus de làmpada
Actual

Proposat

VMCC
125W
VMCC
125W
VMCC
125W

VSAP
100W
VSAP
100W
VMCC
125W

Els quadres que governen aquesta zona són: C26, C27, C28, C29, C31, C32 i C33. Tots
disposen del sistema de reducció de doble nivell excepte el C27 que no té cap sistema. El
C27 no es tracta de cap quadre d’enllumenat sinó que esta integrat dins del quadre general
de l’edifici de l’ajuntament. Caldria independitzar-los amb pòlisses específiques per cada ús
i poder analitzar el consum de manera independent, fet impossible fins ara. En tots els
quadres, el sistema d’encesa consta d’un rellotge astronòmic a excepció del C28 i C33, que
disposen d’un autòmat de telecontrol. Convindria implantar el sistema de telecontrol a la
resta dels quadres per tal de tenir un control integral de la zona. Pel que fa a l’equilibratge
de càrregues, el C29 destaca amb un desequilibri del 43,5%. L’energia reactiva no s’ha
pogut enregistrar en els quadres on no hi ha telecontrol i les pòlisses corresponents als
quadres C26, C28 i C29 no disposen de mesurador de reactiva. Les factures corresponents
als quadres C31, C32 i C33 no s’han aconseguit. El C28 i C33 (únics amb sistema de
telecontrol implantat) tenen reactives poc preocupants, tot i no enregistrar-se en la
facturació.
En les corrents de fuga mesurades destaca el C32 amb 146,5 mA. D’aquesta zona és el
quadre amb més probabilitats de tenir conductors més envellits, ja que el seu aïllament pot
estar deteriorat. És, per tant, primer candidat per a la substitució del cablatge elèctric alhora
que es recomana una mesura acurada de la resistència de terra evitant valors excessius
per garantir-ne la seguretat.
Pel que fa a l’estat de conservació, el C26, C29 i C33 són els que es troben en pitjor estat
juntament amb el C27 que cal refer-lo de nou tal i com ja s’ha comentat anteriorment.
Aquests quadres anirien en una primera fase de reforma.
Zona residencial
Aquesta zona se l’anomena residencial perquè és la categoria de carrer que hi predomina
però també hi ha algun carrer amb caire comercial, carrers peatonals i grans vials. Aquesta
zona correspon a una major part del municipi. Deguda a l’amplia varietat del grau
d’afluència, lluminàries, luminàncies, etc., només es farà apunt als aspectes més
significatius a rectificar sense fer esment a aspectes més secundaris.
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En primer lloc, s’avaluaran les llumeneres que hi ha instal·lades. A Vilassar encara hi ha
llumeneres tipus globus que s’han d’adaptar per fer complir la nova normativa sobre
contaminació lumínica posant un reflector a la mitja esfera superior o substituir-les per
altres de menys contaminants. Les instal·lades en aquesta zona són bàsicament de dos
tipus: DQR i SM-500/RT (figura 6.13a i figura 6.13b respectivament), les dues de Carandini.
La primera té un FHS de 22,97% (amb reflector), sis vegades superior a la segona i per
tant és indispensable l’adaptació o substitució d’aquestes llumeneres el més aviat possible.

(a)

(b)

Fig. 6.13. (a) Fotografia de lluminària model DQR de Carandini, (b) Fotografia de lluminària
model SM-500/RT de Carandini
Les DQR es troben al Camí de Vilassar de Dalt, al passeig central del carrer St. Artur i al
passeig dels Pins. Les SM-500/RT estan instal·lades majoritàriament a la part nord més
propera a la zona industrial on una lluminària decorativa resulta adequada per les
característiques dels carrers. Tot i així, també esta instal·lada a l’avinguda Escultor Monjo
que, per ser considerat un vial important dins el municipi, seria més adequada una
llumenera tipus vial.
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Fig. 6.14. Fotografia de l’avinguda Escultor Monjo
La zona delimitada per la població Cabrera de Mar i la Ctra. d’Argentona és estrictament
residencial on hi predomina l’ús d’una llumenera decorativa, ja obsoleta i en mal estat
(model Convex, de Carandini) que dóna uns nivells lumínics deficients. També s’ha de tenir
present la presència d’arbres frondosos amb les copes a l’alçada de les llumeneres tal i
com es pot veure a la fotografia de a continuació.

Fig. 6.15. Fotografia del carrer de ca l’Avellà
En la taula que es mostra a continuació es poden apreciar els baixos nivells lumínics
d’aquesta zona i que les uniformitats estan rosant el mínim recomanat . Amb la substitució
de la lluminària segur que es milloren aquests dos aspectes, però tot i així s’han de pujar
les potències de les làmpades, alhora que se substitueixen les de vapor de mercuri per les
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de vapor de sodi d’alta pressió. S’ha de tenir en compte que les potències no són
equivalents entre els dos tipus de làmpades.
Taula 6.10. Carrers on només hi ha instal·lada la llumenera model convex de Carandini
Nom carrer

Categoria

Em [lux]

Marca/Model

Um [%]

Actual

Proposat

Actual

Proposat

Tipus de làmpada
Actual

Proposat

VMCC
125W
VMCC
125W
VMCC
125W
VMCC
125W
VMCC
125W
VMCC
125W
VMCC
250W

VSAP
100W
VSAP
100W
VSAP
100W
VSAP
100W
VSAP
100W
VSAP
100W
VSAP
250W

Alcalde Batalla

RESIDENCIAL

Convex

6

10

0,4

> 0,4

Ca l'Amell

RESIDENCIAL

Convex

7

10

0,4

> 0,4

Ca l'Avellà

RESIDENCIAL

Convex

3

10

0,3

> 0,4

Dr. Fleming

RESIDENCIAL

Convex

6

10

0,4

> 0,4

Montcabrer

RESIDENCIAL

Convex

3

10

0,4

> 0,4

Sta. Elena

RESIDENCIAL

Convex

4

10

0,4

> 0,4

Ronda Catalunya

RESIDENCIAL

Convex

2

10

0,4

> 0,4

RESIDENCIAL

Convex

5

10

0,3

>0.4

VMCC
125W

VSAP
100W

RESIDENCIAL

Convex

5

10

0,4

>0.4

VMCC
250W

VSAP
100W

PEATONAL

Convex

8

8

0,5

> 0,4

VMCC
250W

VSAP
100W

Cristòfor Colom
(Montcabrer / Ctra
Argentona)
Cristòfor Colom
(Ctra Argentona /
Montevideo)
Garbí

Al carrer Arquitecte Eduard Ferrés en el tram entre Av. Montevideo i Riera d’en Cintet
també hi ha instal·lades aquest model de lluminària, que s’haurien de canviar per unes
altres de tipus vial, ja que aquest carrer s’ha considerat com a vial important.
Pel que fa als nivells lumínics detectats en aquesta àmplia zona, cal destacar en primera
instància el nivell lumínic mig de 108,2 lux mesurat al passatge de l’Estació entre la N-II i el
carrer Alsina, en front als 8 lux recomanats per les característiques del carrer. És un carrer
peatonal, estret i no hi ha un elevat grau d’afluència de gent. Recentment s’ha instal·lat una
llumenera nova amb una làmpada d’halogenurs ceràmics de 150 W. Cal disminuir la
potència de la làmpada urgentment i si és necessari, amb l’ajut d’un programa de simulació,
tornar a dissenyar l’enllumenat d’aquest tram del carrer per aconseguir un nivell pròxim al
recomanat.
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Fig. 6.16.Fotografia del passatge de l’Estació, tram entre la N-II i el carrer Alsina
Altres carrers d’aquesta zona on es troben nivells massa elevats són els que es mostren a
continuació. La solució general proposada per a disminuir els luxs mesurats és una
disminució de la potència de les làmpades, ja que és la més econòmica i més fàcil de portar
a terme.
Taula 6.11. Carrers amb nivells lumínics excessius a la zona residencial
Nom carrer
Rebull (Monturiol /
Picasso)
Cristòfor Colom
(Montevideo / Ctra
Cabrils)

Em [lux]

Um [%]

Actual

Proposat

Actual

Proposat

Actual

Proposat

RESIDENCIAL

JCH

50

10

0,4

>0.4

VSAP
150W

VSAP
70W

RESIDENCIAL

QSA-10,
JCH

51

10

0,4

>0.4

VSAP
150/100W

VSAP
70W

VSAP
150W
VSAP
150W
VSAP
150W
VSAP
150W

VSAP
70W
VSAP
70W
VSAP
70W
VSAP
70W

VMCC
125/250W

VSAP
70W

JCH
St. Magí

RESIDENCIAL

59

10

0,1

>0.4

AP-3
Pge. de l´Estació
(Alsina / Sta. Maria)

RESIDENCIAL

JCH

62

10

0,2

>0.4

Avd. Montevideo

RESIDENCIAL

JCH

37

10

0,5

> 0,4

PEATONAL

OAF

48

8

0,4

>0.4

Eduard Ferrés (Pg:
Ctra Argentona /
Cintet)

Tipus de làmpada

Marca/
Model

Categoria

En el carrer Cristòfor Colom cal unificar el tipus de lluminària i els nivells lumínics. En el
tram que va des de l’avinguda Montcabrer fins a l’avinguda Montevideo hi ha instal·lada una
lluminària decorativa ja obsoleta que dóna nivells lumínics deficients. Per altra banda, en el
tram indicat a la taula 6.11 hi ha instal·lades lluminàries del tipus vial amb una potència que
donen nivells excessius. Alhora d’eradicar amb aquest contrast modificant la potència de

Pàg. 83

Pla director de les installacions d’enllumenat públic al municipi de Vilassar de Mar

les làmpades i/o substituint les llumeneres, s’ha de tenir en compte la presència d’arbres
frondosos al llarg de tot el carrer.
Els carrers on es troben nivells lumínics més deficients (per sota dels 5 lux) són els de la
taula de a continuació. Es pot observar que a excepció del carrer d’en Saura, tots tenen
lluminàries obsoletes (AP-12, L-342, Carandini sense model especificat i Lumex). Aquest
fet pot explicar els baixos nivells mesurats. A banda de substituir aquestes lluminàries
també cal augmentar la potència de les làmpades i canviar-les a vapor de sodi en aquells
casos en què sigui possible.
Taula 6.12. Carrers amb nivells lumínics deficients a la zona residencial
Nom carrer

Categoria

Marca/
Model

Em [lux]

Um [%]

Tipus de làmpada

Actual

Proposat

Actual

Proposat

Actual

Proposat
VMCC 125W

D´en Saura

PEATONAL

Classica250

3

10

0,5

> 0,4

VMCC 125W

St. Llorenç

RESIDENCIAL

AP-12

3

10

0,6

> 0,4

VMCC 125W

VSAP 70W

VMCC 125W

VSAP 100W

VMCC 125W

VSAP 100W

VMCC 125W

VSAP 100W

VMCC 125W

VSAP 100W

VMCC 125W

VSAP 100W

VMCC 125W

VSAP 100W

VMCC 125W

VSAP 100W

L-342
Trafalgar

RESIDENCIAL

Clasica250

4

10

0,4

>0.4

Carandini
(…..)
Buenos Aires
Lluís Jover
(Montevideo /
Riera Cintet)

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

AP-1
LUMEX
STR
LUMEX

5
4

10
10

0,4
0,5

>0.4
>0.4

Pel que fa als quadres que governen aquesta àmplia zona, s’han de destacar que és en
aquesta zona on es concentra la totalitat de quadres que disposen d’encesa mitjançant
cèl·lula fotoelèctrica. Són els quadres C10, C15, C16, C17, C24 i C43. Donat que aquest
tipus d’encesa no és la mes encertada en termes d’eficiència i que sempre generen certa
imprecisió alhora de donar l’ordre, es recomana la seva substitució per un autòmat amb
telecomandament per tal d’integrar la instal·lació al sistema de gestió de l’enllumenat del
municipi.
També és en aquesta zona on es concentra el major consum d’energia reactiva,
concretament als quadres C08, C10, C16, C38, i C41 on s’aconsella la revisió dels equips
auxiliars dels punts de llum per optimitzar el consum energètic i evitant recàrrecs de
companyia. Els quadres C38 i C39 destaquen per aportar un estalvi econòmic més
important en cas de canvi de les seves tarifes per les recomanades en l’apartat 6.6.
El C24 i el C38 presenten el pitjor desequilibri de tot l’enllumenat de Vilassar, amb 62,3% i
45,7% respectivament i cal actuar de manera immediata revisant les connexions de punts
de llum. En quant al corrent de fuga, el C37 i el C45 són els que la presenten més elevada
de tot l’enllumenat, amb valors de 850 i 800 mA molt preocupants. Cal que el servei de
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manteniment dediqui les hores necessàries a revisar aquestes pèrdues realitzant una
periodicitat de mesures de terra, ja que presenten un perill evident per a l’usuari. Els
conductors probablement poden estar molt deteriorats i es recomana la seva total
substitució amb més prioritat respecte els altres. Sobre l’estat de conservació cal mencionar
els C13, C16, C17 i C30 ja que tan el seu estat interior com l’exterior és dolent.
Zones singulars
Es classifiquen dins aquest últim grup les places del municipi. Les mesures lumíniques es
van portar a terme mitjançant el mètode dels dotze punts, vàlid només per a carrers. És per
això que no es tenen luminàncies mitjanes ni uniformitats en aquestes zones. Tot i així es
recomana que la il·luminació sigui tal perquè hi hagi homogeneïtat en el municipi.
El tipus de lluminària instal·lada és bàsicament de projecció i decorativa. Pel que fa a les de
projecció és important donar la inclinació o orientació adequada pe tal de que només
s’il·lumini la zona desitjada sense enviar luxs cap a l’hemisferi superior. En quant a les de
tipus decoratiu, a part de les SM-500/RT ja comentades anteriorment, es troben les LD-2 i
les BL-2 de IEP que tenen ambdues un FHS del 60% aproximadament. Estan instal·lades a
la Pl. Mossèn Andreu Teixidó i a la Pl. Carles Trias corresponentment. Cal, com ja s’ha dit
anteriorment per aquest tipus de lluminàries, adaptar-les perquè el FHS disminueixi o
substituir-les per altres de menys contaminants.

(a)

(b)

Fig. 6.17. (a) Fotografia del lluminària model LD-2 de IEP, (b) Fotografia de lluminària
model BL-2 de IEP
En aquest tipus de zones és important el factor estètic. És per això que s’ha de ser més
permissiu alhora de la instal·lació de les làmpades de vapor de mercuri i halogenurs
metàl·lics, ja que tenen millors propietats cromàtiques i per tant reprodueixen millor els
colors.
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6.9.2.
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Priorització de les propostes

Els criteris de priorització per a les propostes de millora es basen en la seguretat envers a
l’usuari, la freqüència d’us de la via, el cost de l’execució de les obres i les solucions a
adoptar, sempre complint la normativa vigent i intentant que en el mínim plaç possible tots
els carrers ofereixin un servei d’enllumenat sostenible i eficient. En funció d’aquests criteris,
s’han considerat com imprescindibles les millores referents a la seguretat i al compliment de
la normativa vigent, recomanables les que asseguren un servei més eficient del que
actualment ja hi ha tant econòmica com energèticament, i idònies les que havent realitzat
les anteriors millores es disposa encara de dotació econòmica suficient per invertir en la
renovació de la xarxa. A continuació es mostren les actuacions classificades segons
aquests tres criteris.
Imprescindibles:
 Hi ha actuacions que són molt importants per ajudar a pal·liar la contaminació
lumínica i que a demés són de fàcil aplicació i no suposen cap cost addicional,
com:
•

No il·luminar per sobre de l’horitzontal.

•

Il·luminar de dalt cap a baix, mai del terra cap al cel. Això afecta sobre
tot a la il·luminació de places, monuments, pàrquings, zones esportives,
cartells publicitaris, etc.

•

Restringir l’ús de canons làser dirigits cap al cel des d’instal·lacions
turístiques i de lleure amb finalitats de reclam i publicitàries.

 Comprovar anualment la presa de terra i reduir el valor si es necessari per tal
de garantir la seguretat de les persones. Segons les mesures efectuades als
quadres de Vilassar, els primers a revisar haurien de ser:
•

C37 i C45 amb corrents de fuga entre els 800 a 850 mA.

•

C11, C20, C30 i C32 amb corrents de fuga entre els 71 i 146 mA.

 Eliminar els ponts existents als diferencials, trobar l’origen de la fuga de corrent
i assegurar les connexions a terra dels quadres C30 i C32.
 Contractar les inspeccions periòdiques de baixa tensió segons indica el
reglament a una empresa autoritzada.
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Recomanables:
 S’han de renovar totes les xarxes elèctriques del municipi degut a la seva
antiguitat (>15 anys). Quan es porti a terme aquesta renovació s’ha de tenir en
compte:
•

Canviar el quadres segons el seu estat. Es recomana el canvi si l’estat
interior dels quadres és dolent i l’estat exterior és acceptable o dolent.
Aquest és el cas de 15 dels 48 quadres de Vilassar on s’ha pogut
comprovar el seu estat de conservació (veure annex D).

•

Substitució de les línies elèctriques.

 Eradicar amb l’alt percentatge de lluminàries obsoletes portant a terme la seva
substitució. Com s’ha vist anteriorment, hi ha un 43% de lluminàries obsoletes,
que correspon a 1170 punts de llum.
 En els casos en què la instal·lació és correcta però els nivells d’il·luminació no
són els apropiats, realitzar un canvi en la potència de la làmpada i en cas
necessari també del tipus de la mateixa. Ja s’ha comentat la importància de
tenir làmpades de sodi sempre que sigui possible.
 Revisar els equips auxiliars dels punts de llum dels quadres amb factors de
potència inferiors a 0,9 per tal de corregir el consum d’energia reactiva. N’és el
cas dels quadres C08, C10, C16, C38 i C41.
 Instal·lació de reguladors de flux en tots els quadres de comandament del
municipi on no existeixi cap sistema de regulació. S’han d’instal·lar en els
quadres C06, C10, C11, C17, C18 i C23.
 Instal·lar equips de comptatge del tipus electrònic i multifunció en les noves
contractacions on sigui necessari.
 Cal establir una política de gestió energètica on el mesurament periòdic de
consums, detecció de desviacions, registre de la facturació, revisió de
contractacions d’energia elèctrica etc., s’utilitzi per detectar anomalies i fer
previsions.
 Efectuar controls de funcionament i índex significatiu, mitjançant inspeccions i
presa de mesures periòdiques, per exemple de nivells d’il·luminació.
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 Actualitzar l’inventari de la instal·lació del municipi a mesura que s’amplia, es
reforma o es modifica la xarxa d’enllumenat.
 Canviar el tipus de tarifa per l’òptim en tots els quadres del municipi.
 En quant al manteniment:
•

Realitzar canvis massius de làmpades de manera que es canviïn, com a
mínim, amb una periodicitat inferior als tres anys, juntament amb la
neteja de la lluminària.

•

Realitzar canvis massius d’equips auxiliars dues vegades a l’any,
començant pels carrers amb més avaries dels equips d’encesa.

 Implantar un telèfon d’emergències d’enllumenat del municipi, on l’usuari pugui
deixar un missatge en una bústia de veu notificant clarament on es troba
l’avaria.
Idònies:
 Implantació global d’autòmats de telecontrol als quadres que no en disposen i
incorporar-los al sistema de control i gestió existent.
 Substitució del balast convencional de les làmpades de descàrrega per un
balast electrònic en tots els nous projectes que no incorporin regulador de flux.
 En quant al manteniment:
•

Acabar d’enumerar els suports.

•

Augmentar la freqüència de pintat d’envolvents per tal d’evitar els
graffitis.

•

Substitució anual dels elements plàstics deteriorats i que no estan en
estoc.
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7. Estudi Econòmic
7.1. Pressupost de les propostes d’actuació
En primer lloc s’analitzaran les partides de material que s’han anat proposant al llarg de tot
el projecte. En aquestes s’hi té en compte el cost del material i el cost d’instal·lació. Per
avaluar aquest últim terme, s’ha consultat en empreses del sector el preu de la mà d’obra,
que s’ha fixat en 23 €/h de dos operaris, normalment un oficial i un peó.
Substitució de quadres elèctrics:
En 15 dels 41 quadres en què s’ha comprovat el seu estat de conservació, necessiten
d’una renovació completa. Els preu i models són molt variats segons les característiques i
necessitats. Per això es dóna un preu aproximat de 4.500 €, que correspon a un armari de
potència mitjana i amb els elements bàsics de què disposa un quadre de comandament.
Per tal de retirar el quadre ja existent i instal·lar el nou quadre es consideren necessàries 20
hores de feina d’una parella d’operaris. Per tant, el cost unitari de la retirada i instal·lació
d’un nou quadre és:
Taula 7.1. Costos de substitució de quadres elèctrics
Concepte

Unitats (u)

Preu unitari [€/u]

Import total [€]

Quadre de comandament

15

4.500

67.500

Mà d’obra

15

460

6.900

TOTAL

4.960

74.400

Substitució de les línies elèctriques:
Com que totes les instal·lacions superen els 15 anys de vida útil d’una instal·lació
d’enllumenat públic, es valora la substitució de totes les línies elèctriques del municipi. Per
valorar de manera aproximada els metres de cable a canviar, es fa ús de la dada
proporcionada per l’ajuntament de la longitud en carrers que té el municipi (31 km). S’aplica
un increment del 35% a aquesta dada per a tenir en compte que hi ha carrers en els que hi
passa més d’una línia elèctrica. Es valora el preu del conductor elèctric, el cable de terra i el
tub corrugat. El temps de la mà d’obra per passar els cables i retirar el cablejat ja existent
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es considera de 3 minuts de dos operaris per metre. S’ha de tenir en compte que en
aquesta partida el preu unitari és per cada metre de cable.
Taula 7.2. Costos de substitució de les línies elèctriques
Concepte

Quantitat [m]

Preu unitari [€/m]

Import total [€]

Conductor

41.850

2,6

108.810

Cable de terra

41.850

2,5

104.625

Tub corrugat

41.850

1,0

41.850

Mà d’obra

41.850

1,15

48.127

TOTAL

7,25

303.412

Substitució de les lluminàries obsoletes:
Com ja s’ha comentat, hi ha un 43% de les llumeneres obsoletes, que correspon a 1.170
lluminàries. D’aquestes se n’ha diferenciat les que són decoratives, vials o de projecció per
tal de poder ajustar millor el seu preu. S’ha de matisar que els preus que es donen són
orientatius, ja que segons marca, model i tipus de làmpada utilitzat el preu varia. Es
considera necessari una hora de feina de dos operaris per a la retirada i instal·lació d’una
llumenera.
Taula 7.3. Costos de substitució de les lluminàries obsoletes
Concepte

Unitats (u)

Preu unitari [€/u]

Import total [€]

Llumenera ornamental

357

400

142.800

Llumenera vial

747

300

224.100

Llumenera de projecció

66

400

26.400

1.170

23

26.910

TOTAL

420.210

Mà d’obra
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Canvi de làmpades:
En aquesta partida es contemplen els costos de les substitucions de làmpades que s’han
proposat en el pla director per tot el municipi. Es contemplen els canvis de tipus de
làmpada, canvi en la potència o tots dos canvis alhora. A continuació es mostren els preus
de les làmpades i els respectius equips de les làmpades instal·lades. En quant el temps de
feina de dos operaris per a canviar una làmpada i el seu equip es considera de 12 minuts.
Taula 7.4. Costos de canvi de làmpades al municipi
Tipus de

Preu unitari

Preu unitari

Preu total

làmpada

làmpada [€/u]

equip [€/u]

unitari [€/u]

VMCC 125 W

3,6

9,2

12,8

1

12,8

VSAP 70 W

14

9,2

23,2

1.048

24.313,6

VSAP 100 W

15

12

27

840

22.680

VSAP 150 W

16,4

13,6

30

42

1.260

VSAP 250 W

19,6

20

39,6

23

910,8

HMC 70 W

26

4.5

30.5

116

3.538

HM 70 W

43

12.9

55.9

6

335,4

Inversió total en material

2.076

53.050,6

Ma d’obra (4,6 €/làmpada)

2.076

9.549,6

Unitats (u)

IMPORT TOTAL

Import total
[€]

62.600,2

Instal·lació de regulador de flux:
S’ha d’instal·lar en aquells quadres que no disposin de cap sistema de regulació, fet que es
produeix en 6 quadres elèctrics del municipi. Es considera necessàries 16 hores de feina de
dos operaris per a la instal·lació del regulador en el quadre elèctric. Es torna a fer apunt en
què hi ha molts tipus i preus diferents, però s’ha procurat donar un preu mig aproximat.
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Taula 7.5. Costos d’instal·lació de regulador de flux
Concepte

Unitats (u)

Preu unitari [€/u]

Import total [€]

Regulador de flux

6

5.000

30.000

Mà d’obra

6

368

2.208

TOTAL

5.368

32.208

Instal·lació de rellotge astronòmic:
Es procurarà canviar les cèl·lules fotoelèctriques per rellotges astronòmics en aquells
quadres que encara en disposin com a dispositiu d’encesa i apagada. Es creu necessari
una hora de feina de dos operaris per a la instal·lació d’aquest aparell.
Taula 7.6. Costos d’instal·lació de rellotge astronòmic
Concepte

Unitats (u)

Preu unitari [€/u]

Import total [€]

Rellotge astronòmic

8

320

2.560

Mà d’obra

8

23

184

TOTAL

343

2.744

Instal·lació d’autòmat de telecontrol:
Per tal d’aconseguir un sistema de gestió i control de tots els quadres del municipi és
necessari instal·lar els autòmats de telecontrol als quadres que encara no en disposen.
Encara que es valori aquesta partida de forma independent, és important tenir en compte
que a l’hora en que es porta a terme la substitució del quadre elèctric, és el millor moment
per incorporar-hi aquesta modificació. El temps de mà d’obra per a la seva instal·lació es
considera de 3 hores.
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Taula 7.7. Costos d’instal·lació d’autòmat de telecontrol
Concepte

Unitats (u)

Preu unitari [€/u]

Import total [€]

Autòmat de telecontrol (inclou GPRS)

22

950

20.900

Mà d’obra

22

69

1.518

TOTAL

1.019

22.418

Si se sumen totes les partides anteriorment avaluades es té un cost d’inversió total de:
Taula 7.8. Costos de totes les partides analitzades
Partida

Import [€]

Substitució de quadres elèctrics

74.400

Substitució de les línies elèctriques

303.412

Substitució de les lluminàries obsoletes

420.210

Canvi de les làmpades

62.600

Instal·lació de regulador de flux

32.208

Instal·lació de rellotge astronòmic

2.744

Instal·lació d’autòmat de telecontrol

22.418

TOTAL

917.992

7.2. Estalvi i amortització de les propostes d’actuació
Estalvi pel canvi de làmpades:
En primer lloc s’ha analitzat el consum energètic que té cada un dels tipus de làmpada. Per
això es considera que els accessoris de la làmpada consumeixen un 15% de la seva
potència. Amb la suma de la potència consumida per la pròpia làmpada i la potència
consumida pels seus accessoris es tenen les pèrdues totals. Si es multiplica per les hores
teòriques de funcionament anuals de les làmpades (4.380 hores/any), s’obté el consum
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energètic anual de cada làmpada. A continuació es mostra els procediment i els resultats
obtinguts.
Consum Energètic = (Pot. Làmpada + Pot. Accessoris) * 4.380

(Eq. 7.1)

Taula 7.9. Dades dels diferents tipus de làmpada i el seu consum energètic
Tipus làmpada

Potència làmpada
[W]

Pèrdues accessoris
[W]

Consum energètic
anual [kWh/any]

VMCC

125

18,75

630

VMCC

250

37,5

1.259

VMCC

400

60

2.015

VSAP

70

10,5

353

VSAP

100

15

504

VSAP

150

22,5

756

VSAP

250

37,5

1.259

HMC

70

10,5

353

HMC

150

22,5

756

HM

70

10,5

353

HM

400

60

2.015

INC

100

15

504

Tenint en compte els consums energètics de cada làmpada i que el preu del kWh és de
0,088 €/kWh s’obté l’estalvi energètic i econòmic anual de cada un dels canvis realitzats. És
a dir:
Estalvi energètic =

Consum energètic anual
làmpada instal·lada

-

Consum energètic

(Eq. 7.2)

làmpada proposada

Estalvi econòmic = Estalvi energètic x 0.088 €/kWh

(Eq. 7.3)
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Per tal de calcular el cost anual de reposició s’han de tenir en compte els preus de les
làmpades instal·lades, de les que es proposen i la seva vida útil. Aquests paràmetres es
relacionen tal i com indica l’equació 7.4. Quan el cost anual de reposició és positiu implica
un cost i quan és negatiu, un estalvi.
Cost anual
de

= ( preu làmp. prop. / vida útil) – (preu làmp. inst. / vida útil)

(Eq. 7.4)

reposició

El preu de les làmpades són força baixos perquè se suposa que es compren en grans
quantitats i per tant s’aconsegueixen a més bon preu. La vida útil de les làmpades de
mercuri i halogenurs metàl·lics s’ha considerat de 3 anys, mentre que per les de vapor de
sodi, 4 anys.
Taula 7.10. Dades de cada una de les làmpades
Tipus de làmpada

Preu unitari làmpada
[€/u]

Preu unitari equip
[€/u]

Preu total unitari
[€/u]

VMCC 125 W

3,6

9,2

12,8

VMCC 250 W

9,6

14,6

24,2

VMCC 400 W

12,4

15,3

27,7

VSAP 70 W

14

9,2

23,2

VSAP 100 W

15

12

27

VSAP 150 W

16,4

13,6

30

VSAP 250 W

19,6

20

39,6

HMC 70 W

26

4.5

30,5

HMC 150 W

30

6.6

36,6

HM 70 W

43

12,9

55,9

HM 400 W

40

20,7

60,7

INC 100 W

1

-

1
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En la inversió per la reposició de la làmpada es té en compte, com ja s’ha vist en l’apartat
anterior, el preu de la làmpada instal·lada, el preu de l’equip i els cost de mà d’obra (4,6
€/làmpada). En la taula de a continuació es mostren tots els resultats obtinguts.
Taula 7.11. Estalvis i costos unitaris de canvi de làmpades
Estalvi

Estalvi

Cost anual

proposat

energètic anual
[kWh/any]

econòmic
anual [€/any]

de reposició
[€/any]

reposició [€]

VMCC 125 → VSAP 70

277

24,38

2,3

27,8

VMCC 125 → VSAP 100

126

11,09

2,55

31,6

VMCC 250 → VSAP 70

906

79,73

0,3

27,8

VMCC 250 → VSAP 100

755

66,44

0,55

31,6

VMCC 250 → VSAP 150

503

44,26

0,9

34,6

VMCC 250 → VSAP 250

0

0

1,7

44,2

VMCC 400 → VSAP 150

1259

110,79

0,03

34,6

VMCC 250 → VMCC 125

629

55,35

-2

17,4

VSAP 100 → VSAP 70

151

13,29

-0,25

27,8

VSAP 150 → VSAP 70

403

35,46

-0,6

27,8

VSAP 150 → VSAP 100

252

22,18

-0,35

31,6

HMC 150 → HMC 70

403

35,46

-1,33

35,1

HMC 150 → VSAP 70

403

35,46

-6,5

27,8

HMC 150 → VSAP 100

252

22,18

-6,25

31,6

HM 400 → VSAP 150

1259

110,79

-15,9

34,6

HM 400 → HM 70

1.662

146,26

1,5

60,5

INC 100 → HMC 70

151

13,29

8,33

35,1

Canvi de làmpada

Inversió de

Pàg. 97

Pla director de les installacions d’enllumenat públic al municipi de Vilassar de Mar

Amb tot això ja es pot conèixer quan es tarda en recuperar cada una de les inversions de
canvi de làmpada efectuada:

Cost total inversió
PRSI =

Inversió de reposició
=

Estalvi anual
generat per la
inversió

(Eq. 7.5)
Estalvi econòmic
anual

–

Cost anual de
reposició

Taula 7.12. Càlcul del PRSI dels diferents canvis de làmpades al municipi
Canvi de làmpada
proposat

Unitats

Cost total

Estalvi anual generat

PRSI

inversió [€]

per la inversió [€/any]

[anys]

VMCC 125 → VSAP 70

692

19.237,6

15.279,36

1,26

VMCC 125 → VSAP 100

507

16.021,2

4.329,78

3,70

VMCC 250 → VSAP 70

21

583,8

1.668,03

0,35

VMCC 250 → VSAP 100

171

5.403,6

11.267,19

0,48

VMCC 250 → VSAP 150

36

1.245,6

1.560,96

0,80

VMCC 250 → VSAP 250

23

1.016,6

-39,1

-

VMCC 400 → VSAP 150

4

138,4

443,04

0,31

VMCC 250 → VMCC 125

1

17,4

57,35

0,30

VSAP 100 → VSAP 70

24

667,2

324,96

2,05

VSAP 150 → VSAP 70

231

6.421,8

9.692,76

0,66

VSAP 150 → VSAP 100

59

1.864,4

1.329,27

1,40

HMC 150 → HMC 70

112

3.931,2

4.120,48

0,95

HMC 150 → VSAP 70

80

2.224

3.356,8

0,66

HMC 150 → VSAP 100

103

3.254,8

2.928,29

1,11
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HM 400 → VSAP 150

2

69,2

253,38

0,27

HM 400 → HM 70

6

363

686,56

0,52

INC 100 → HMC 70

4

140,4

19,84

7,08

TOTAL

2.076

120.600,2

57.278,95

2,1

Estalvi del la instal·lació de reguladors de flux:
A continuació es considera l’estalvi aconseguit per la instal·lació de reguladors de flux en
aquells quadres que no tenen cap mena de regulació.
Hipòtesis:
1.- Potència instal·lada actualitzada total (inclosos els equips auxiliars) : 59 kW
2.- Hores de funcionament de la instal·lació: 4.380 hores/any
3.- Hores de funcionament en règim reduït: 2.800 h/any
4.- Preu mitjà del kWh any 2005: 0,088 €/kWh. No s’ha tingut en compte que les
tarifes del 2006 podrien estar optimitzades obtenint aleshores un preu de kWh
millor que el de l’any 2005.
5.- Cos Φ = 0,9
6.- Estalvi energètic tenint en compte l’estabilització de la tensió nominal i la
regulació del flux lluminós: 30%
Taula 7.13. Càlcul de l’estalvi i període de retorn de la instal·lació de reguladors de flux
Inversió:
Inversió aproximada amb instal·lació inclosa (veure pressupost)

32.208 €

Estalvi energètic:
Consum sense regulació de flux:
4.380 hores/any x 59 kW

258.420 kWh/any
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Consum amb regulador de flux:
2.800 h/any x 59 kW x 0,7 (estalvi)
1.580 h/any x 59 kW
Total

115.640 kWh/any
93.220 kWh/any
208.860 kWh/any

Estalvi energètic

49.560 kWh/any

Increment manteniment:
Aquests sistemes tenen un manteniment que s’avalua en

0,001 €/kWh

Cost anual de manteniment

208,86 €/any

Estalvi econòmic:
49.560 kWh/any x 0,088 €/kWh

4.361,28 €/any

Total

4.152,42 €/any

PRSI

7,8 anys

Estalvi del canvi de les cèl·lules fotoelèctriques per rellotges astronòmics:
A continuació es considera l’estalvi aconseguit per la substitució del les cèl·lules
fotoelèctriques encara existents al municipi per rellotges astronòmics.
Hipòtesis:
1.- Potència instal·lada actualitzada total (inclosos els equips auxiliars): 69 kW
2.- Hores de funcionament de la instal·lació: 4.380 hores/any
3.- Estalvi d’hores de funcionament: 122 h/any (10 minuts de retard en l’encesa i 10
minuts d’avançament en l’apagada)
4.- Preu mitjà del kWh any 2005: 0,088 €/kWh. No s’ha tingut en compte que les
tarifes del 2006 podrien estar optimitzades obtenint aleshores un preu de kWh
millor que el de l’any 2005.
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Taula 7.14. Càlcul de l’estalvi i període de retorn del canvi de les cèl·lules fotoelèctriques
per rellotges astronòmics
Inversió:
Inversió aproximada amb instal·lació inclosa (veure pressupost)

2.744 €

Estalvi energètic:
Estalvi en hores de funcionament
Estalvi energètic (122 h x 69 kW)

8.418 kWh/any

Estalvi econòmic:
8.418 kWh/any x 0,088 €/kWh

740,8 €/any

Increment manteniment:
En aquest cas no hi ha increment per manteniment sinó que fins i tot
en molts casos disminuirà
PRSI

0€

3,7 anys

Estalvi de la optimització de les tarifes elèctriques:
En l’apartat d’optimització de les tarifes elèctriques s’ha simulat la millor tarifa per les
característiques de cada instal·lació. En cas de que s’efectuïn les contractacions
recomanades en aquesta simulació, l’estalvi anual que es produiria seria de 12.972 €, que
suposa un estalvi anual mig per quadre de 316 €. Si, a més a més, es corregís el factor de
potència dels quadres que superen el 0,9, l’estalvi anual seria de 1.194 € més (sense
considerar el cost de reparació).
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8. Pressupost del projecte
En aquest capítol es valora el cost de la realització d’aquest projecte. Es tenen en compte
les hores d’enginyer per a l’estudi de la problemàtica referent a l’enllumenat públic i
posteriors propostes de millora, de delineant per a l’elaboració de plànols, d’operari per a
realitzar totes les mesures efectuades i d’administratiu per al tractament informàtic de les
dades i altres tasques administratives. També s’ha contemplat el cost del transport de totes
les visites realitzades al municipi.
Taula 8.1. Descripció dels costos de realització d’aquest projecte
Concepte

Unitats

Preu unitari

Import [€]

Hores d’enginyer

140 h

40 €/h

5.600

Hores de delineant

25 h

20 €/h

500

Hores d’operari

90 h

20 €/h

1.800

Hores d’administratiu

70 h

15 €/h

1.050

1.200 Km

0,18 €/Km

216

Transport

Material fungible (paper, tinta, etc.)

70

SUBTOTAL

9.236

Despeses generals (5%)

461,8

Benefici industrial (6%)

554,16

IVA (16%)

1.477,76

TOTAL

11.729,72
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9. Planificació
En aquest apartat s’expliquen i se situen en el temps les diferents tasques que s’han hagut
de portar a terme per a realitzar aquest projecte de final de carrera fins el moment de la
seva entrega. A continuació s’expliquen amb detall en què ha consistit cada una de les
tasques resumides en el diagrama de Gantt, que es pot veure més endavant en aquest
mateix apartat.
 Recopilació de dades
En aquest punt es contempla la recollida d’informació per assolir els coneixements
necessaris sobre tot allò que té relació amb l’enllumenat públic, recollida de la normativa
aplicable, dades tècniques, etc..
 Treball de camp
•

Visites diürnes a Vilassar de Mar

Aquestes primeres visites diürnes van servir per a familiaritzar-se amb el municipi, la
tipologia dels seus carrers i sobretot amb l’enllumenat públic existent. També es va
poder contrastar l’inventari de l’enllumenat públic que l’ajuntament ens va facilitar. La
realització de fotografies i la presa d’algunes mesures d’interès com les amplades
d’alguns carrers van ser també tasques realitzades durant aquest període.
Un cop més avançat el projecte, es va tornar a visitar el municipi per tal d’analitzar
l’estat dels quadres de comandament i realitzar mesures d’intensitats per a extreure’n
una idea aproximada de l’estat de la instal·lació.
•

Visites nocturnes a Vilassar de Mar

Un cop familiaritzats amb l’enllumenat públic existent, es van fer tot una sèrie de visites
en les que es van prendre, amb l’ajuda d’un luxímetre, les mesures lumíniques de tots
els carrers o trams de carrers de Vilassar de Mar.
 Anàlisi de les dades
•

Avaluació i tractament informàtic de les dades

Amb les dades de l’inventari proporcionades per l’ajuntament es van utilitzar recursos
de diferents programes informàtics com taules dinàmiques, gràfics de varis tipus, etc.
que van facilitar l’anàlisi d’aquestes.
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Estudi de l’enllumenat públic existent

Un cop analitzades les dades de l’inventari, amb la informació recol·lectada en les
visites diürnes i amb les mesures lumíniques que s’anaven mesurant al mateix temps,
es va poder portar a terme un estudi exhaustiu de la situació actual referent a
l’enllumenat públic i característiques del municipi.
•

Avaluació de la problemàtica existent

Amb l’ajut de la normativa necessària i tota la informació recopilada, es va portar a
terme un anàlisi de les deficiències o anomalies en l’enllumenat públic del municipi.
 Propostes de millora
Un cop identificats i estudiats els aspectes a millorar referent a l’enllumenat públic, es va
procedir a la redacció de propostes per tal d’eradicar amb les problemàtiques existents.
També es va elaborar una planificació de les propostes a portar a terme segons la prioritat
associada.
 Entrevistes als serveis tècnics municipals
Al principi es va contactar amb l’ajuntament per tal de que ens facilitessin la informació de
partida necessària com l’inventari de la instal·lació elèctrica, la facturació elèctrica, etc..
Un cop conegut i analitzat l’estat actual de l’enllumenat públic, s’ha mantingut una relació
constant amb la brigada municipal i els tècnics per tal d’aclarir dubtes que s’anaven
presentant, facilitar-nos l’accés a la instal·lació per a realitzar mesures, identificar-ne l’estat
de conservació, etc., i facilitar-nos aquella informació necessària per a un bon
desenvolupament del projecte.
 Redacció del Pla Director Luminotècnic
Amb les primeres dades de l’inventari a la mà es va començar la redacció del Pla Director i
s’ha anat elaborant i modificant al llarg de tots els mesos següents.
 Entrega del PFC
La data d’entrega i el format amb el qual s’ha de lliurar el Projecte de Final de Carrera ho
fixa Ordenació d’Estudis. Un cop realitzat el lliurament, s’ha de portar a terme la defensa
davant un tribunal.
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Diagrama de Gantt

2005

2006

Desembre
1

RECOPILACIÓ DE DADES I INFORMACIÓ
TREBALL DE CAMP
Visites diürnes a Vilassar de Mar
Visites nocturnes a Vilassar de Mar
ANÀLISI DE LES DADES
Avaluació i tractament informàtic de les dades
Estudi de l’enllumenat públic existent
Avaluació de la problemàtica existent
PROPOSTES DE MILLORA
ENTREVISTES SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
REDACCIÓ PLA DIRECTOR LUMINOTÈCNIC
ENTREGA DEL PFC

2

3

4

Gener
1

2

3

Febrer
4

1

2

3

Març
4

1

2

3

Abril
4

1

2

3

Maig
4

1

2

3

Juny
4

1

2

3

Juliol
4

1

2

3

Agost
4

1

2

3

Setembre
4

1

2

3

4

Octubre
1

2

3

4
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Conclusions
El desenvolupament urbà de Vilassar de mar, ha anat acompanyat d’un increment constant
dels punts de llum destinats a l’enllumenat exterior però tanmateix ha sofert també un
deteriorament de la instal·lació existent a causa d’un envelliment natural. Tan és així que
alguns models de llumeneres ja s’han deixat de fabricar i aconseguir recanvis és una tasca
impossible.
Amb les mesures lumíniques efectuades a la practica totalitzat dels carrers del municipi,
s’ha detectat que la intensitat de llum instal·lada sovint és superior a la necessària, i per tant
el consum energètic no presenta una eficiència destacable.
Una bona il·luminació ha de permetre el desenvolupament adequat de l’activitat humana i
mantenir alhora les condicions naturals de la nit. Això només es pot aconseguir buscant la
màxima eficiència en les instal·lacions:
-Emprant només la quantitat d’energia necessària per a il·luminar les diverses
activitats
-Restringint l’horari al temps necessari però sense reduir la qualitat del servei
-Dirigint la il·luminació exclusivament cap a l’objecte o espai que cal il·luminar
El nou marc legal sobre contaminació lumínica és una nova oportunitat per realitzar una
important inversió, necessària, però complexa i de difícil execució sobretot des d’un punt de
vista econòmic. Cal tenir en compte que les inversions són només per posar al dia les
instal·lacions i no per crear una infraestructura moderna.
El present pla director d’enllumenat implica certament un comprimís de cost, però no deixa
de representar uns aspectes clars de benefici com són:
- La reducció de l’agressió al medi nocturn
- Assoliment d’un alt grau d’estalvi energètic, que es representa en la disminució de
la factura energètica, que pot repercutir en la recuperació de les inversions
necessàries
- Oportunitat per a millora de la gestió: la informació obtinguda i el seu tractament
pot servir de base per al desenvolupament d’una política municipal de gestió de
l’enllumenat que pot donar lloc a una millora del servei ofert al ciutadà

Pàg. 108

Memòria

Es per això que la proposta d’actuacions prioritzades que es presenta permetrà assolir els
objectius d’eficiència energètica i d’acompliment amb la normativa actual tant de
contaminació lumínica com del Reglament Electrotècnic de Baixa tensió.
El calendari d’actuació de les propostes presentades s’ha deixat en mans de l’ens
municipal, ja que és el propi ajuntament qui pot organitzar el calendari d’execució de les
partides escollides que seran funció de l’assignació pressupostaria dedicada a l’adequació
del Pla.
Abans d’acabar també es recomana que aquest document hauria de ser conegut per tota la
població, perquè tothom s’involucri en aquesta nova concepció de l’espai urbà. Caldria
doncs donar-lo a conèixer i recollir les aportacions de diferents grups d’opinió i col·lectius de
la població, d’aquesta manera la integració serà molt més àgil i sense entrebancs. S’ha de
tenir present que la problemàtica de la contaminació lumínica implica un canvi de mentalitat
de l’usuari, ja que més llum no implica més seguretat. Si l’usuari no es conscient que la
rebaixa de nivell lumínic del seu municipi és una millora i no ho entén així, la implantació del
pla director no assolirà l’èxit que s’espera. La conscienciació és un factor molt important i és
l’ajuntament qui l’ha de fer extensible a tot el municipi. Una manera que es proposa és fent
partícip al propi usuari, posant a la seva disposició una via de comunicació telefònica per la
recepció d’avaries detectades. D’aquesta manera s’aconseguirà un doble objectiu,
conscienciació i millora de la qualitat del servei.
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