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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA
Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un
arrodoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada
valor exacte i no la suma de les dades arredonides.
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GLOSSARI DE TERMES
Centre de comandament: Quadre elèctric contenidor dels elements de comandament i
protecció, des del qual, de manera automàtica, es posa en marxa la instal·lació i es redueix
la potència de funcionament.
Consum d’energia elèctrica: Quantitat d’energia utilitzada per una instal·lació. Es mesura
en el punt d’accés en les instal·lacions de l’usuari final a través dels comptadors elèctrics.
La seua unitat de mesura és el quilowatt hora (kWh). El consum d’energia elèctrica anual es
mesura en quilowatts hora anuals (kWh/a).
Contaminació lumínica:1 Resplendor nocturna o brillantor produïda per la difusió i reflexió
de la llum en els gasos, aerosols i partícules en suspensió en l’atmosfera, que altera les
condicions naturals de les hores nocturnes i dificulta les observacions astronòmiques dels
objectes celestes a causa de les fonts de llum instal·lades en l’enllumenat exterior.
Eficiència energètica d’una instal·lació d’enllumenat exterior:2 Relació entre el producte
de la superfície il·luminada per la il·luminació mitjana en servei de la instal·lació entre la
potència activa total instal·lada. És la relació entre la lluminositat i la potència, i per a
obtindre-la,

ε=

S·E
P

m · lux
W

on:
ε = eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat exterior (m2 lux/W);
P = potència activa total instal·lada (llums i equips auxiliars), que es mesura en watts (W);
S = superfície il·luminada (m2);
Em = il·luminació mitjana en servei de la instal·lació, considerant el manteniment previst
(lux).
Empresa de serveis energètics (ESE):3 Persona física o jurídica que proporciona serveis
energètics o de millora d’eficiència energètica en les instal·lacions o locals d’un usuari i
afronta un cert grau de risc econòmic en fer-ho. Tot això, sempre que el pagament dels
serveis prestats es base, ja siga en part o totalment, en l’obtenció d’estalvis d’energia per
introducció de millores de l’eficiència energètica i en el compliment dels altres requisits de
rendiment convinguts.

1 Definició

extreta de l’article 3.f de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció
de l’Atmosfera.
2

Instrucció tècnica d’eficiència d’enllumenat d’aplicació de l’REEIAE-EA-01, apartat 1 del REEIAE.

3

Article 19 del Reial Decret Llei 6/2010, de 9 d’abril, de Mesures per a l’Impuls de la Recuperació
Econòmica.
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Flux hemisfèric superior instal·lat de la lluminària (FHSinst): Proporció en percentatge
del flux d’una lluminària que s’emet sobre el pla horitzontal que passa pel centre òptic de
la lluminària respecte al flux total que ix de la lluminària. A menor percentatge d’FHSinst
menor contaminació lumínica. Col·loquialment, és el flux lluminós emés per una lluminària
en direcció contrària al sòl. De manera il·lustrada:4

Formes de gestió del servei d’enllumenat públic exterior: Modalitats de gestió dels
serveis públics locals previstes en l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local. D’acord amb aquest precepte bàsic, els serveis públics de
competència local poden gestionar-se per mitjà d’alguna de les modalitats següents:
a) Gestió directa (GD), en la qual la prestació del servei es pot dur a terme per mitjà de
la gestió per la mateixa entitat, per un organisme autònom, una empresa pública o una
societat mercantil local.
b) Gestió indirecta (GI), regulada en la Llei de Contractes del Sector Públic,5 es distingeix
del grup anterior per la transferència de la gestió del servei i, per tant, del risc
operacional al contractista. En el cas dels serveis energètics la gestió indirecta pot
adoptar, almenys, dues modalitats diferents.
I.

Gestió indirecta del servei d’enllumenat públic (GI), on les inversions i el
subministrament d’energia elèctrica associades al servei es duen a terme amb
càrrec als pressupostos de l’entitat.

II.

Gestió indirecta per empresa de serveis energètics (GI ESE), on la gestió és
duta a terme per una ESE (vegeu terme anterior), que es caracteritza i distingeix

4
Les il·lustracions que conté aquest glossari de termes s’han obtingut del projecte de fi de carrera
titulat “Elaboración del material docente actualizado para curso on-line de iluminación” (realitzat per
Cristina Morente Montserrat i dirigit per Manuel García Gil).
5

El contracte de gestió de serveis públics ha sigut derogat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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de l’anterior perquè les obres de millora i renovació de les instal·lacions
relacionades amb l’eficiència energètica s’inclouen dins del preu del contracte.
c)

Mixta, municipis que gestionen el seu enllumenat per diferents modalitats segons la
zona (seria el cas d’un municipi que gestiona el seu enllumenat per la modalitat directa,
excepte en un nucli poblacional que es gestiona indirectament per una ESE).

Il·luminació (o nivell d’il·luminació):6 Quocient entre el flux lluminós (mesurat en lúmens)
incident sobre una superfície i l’àrea d’aquesta superfície. El seu símbol és E i la unitat el lux
(lm/m²). De manera il·lustrada:

Instal·lacions d’enllumenat públic: Conjunt que engloba tots els elements de cada un
dels quadres de comandament i protecció (quadre, regulador, línies, presa de terra,
lluminàries, etc.).
Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE): Entitat pública empresarial
adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la
Secretaria d’Estat d’Energia, de la qual depén orgànicament. Té com a finalitat la de
contribuir a la consecució dels objectius adquirits per Espanya en matèria de millora de
l’eficiència energètica, energies renovables i altres tecnologies baixes en carboni.
Llum: Objecte en el qual es produeix artificialment la llum.
Llum led: Llum d'estat sòlid que usa díodes emissors de llum o leds (lexicalització de LED,
abreviació en anglés de light-emitting diode) com a font lumínica. Com que la llum que
emet un led no és molt intensa, per a aconseguir una lluminositat similar a la de llums
incandescents o fluorescents compactes els llums led estan compostos per agrupacions de
diversos leds, segons la intensitat lluminosa desitjada.
Llum VSAP: Llum de vapor de sodi, que és un tipus de llum de descàrrega de gas que usa
vapor de sodi per a produir llum. És una de les fonts d’il·luminació actuals més eficients, ja
que proporciona gran quantitat de lúmens per watt.

6

Article 3. Definicions del REEIAE.
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Lluminària: Aparell que allotja un o diversos llums i els equips auxiliars. S’utilitza per a
reflectir i dirigir la llum, a més de tindre una funció de protecció del llum.
Lluminàries addicionals: Diferència entre el parc de lluminàries a 31 de desembre de 2019
i el de 31 de desembre de 2015.
Lluminàries substituïdes: Lluminàries convencionals reemplaçades íntegrament per altres
de nova tecnologia.
Lumen: Unitat de mesura d’un flux lluminós. El seu símbol és lm.
Luminància:7 Intensitat lluminosa per unitat de superfície reflectida per la mateixa
superfície en la direcció de l’ull de l’observador. El seu símbol és Lv i la seua unitat la candela
per metre quadrat (cd/m²). La luminància és la magnitud que l’ull pot detectar, mesura la
brillantor de les fonts de llum o dels objectes tal com els veu l’ull humà. A major luminància
major és la sensació de claredat. De manera il·lustrada:

Potència elèctrica: Proporció per unitat de temps, o ritme, amb la qual l’energia elèctrica
és transferida per un circuit elèctric, és a dir, la quantitat d’energia elèctrica generada o
absorbida per un element en un moment determinat. La unitat en el Sistema Internacional
d’Unitats és el watt (W).
Radiància: Mesura de radiometria, utilitzada per a mesurar la contaminació lumínica. És el
flux radiant que abandona una unitat d’àrea en una direcció particular seguint un angle
sòlid determinat. La seua unitat de mesura és el watt per estereoradiant i m2. La magnitud
equivalent en fotometria és la luminància.
Rellotge astronòmic: Mecanisme que permet l’accionament automàtic a l’hora en què es
pon i ix el sol. L’optimització del funcionament genera un estalvi energètic considerable.
Sistema de telegestió: Sistema de connexió sense fil per a labors de supervisió de la
il·luminació que permet ajustar la intensitat de la il·luminació, controlar-ne el bon

7 Article

3. Definicions del REEIAE.
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funcionament i la reducció centralitzada del flux de les lluminàries. Aquest sistema permet
el monitoratge de totes les variables de funcionament del sistema en temps real o amb
informació emmagatzemada: consums punt a punt, control d’avaries, enceses diferenciades
programades, etc.
Sistemes de regulació del nivell lluminós: Sistemes que regulen l’aportació de flux
lluminós en funció de les necessitats de cada moment. Entre aquests hi ha l’estabilitzador
electrònic, que és un equip que serveix per a mantindre estable i limitar la intensitat de
llums, i els reguladors-estabilitzadors en capçalera de línia.
VIIRS DNB: Instrument a bord del satèl·lit Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi
NPP), que es va llançar a l’espai el 28 d’octubre de 2011. És un sensor que permet captar
imatges per a un monitoratge ambiental i realitzar previsions meteorològiques, que
proporciona més de vint registres de dades ambientals que inclouen núvols, temperatura
de la superfície de la mar, color de l’oceà, vent polar, aerosols, foc, neu i gel, vegetació i
altres aplicacions.
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS
EIEL

Enquesta d’infraestructura i equipaments locals

ESE

Empresa de serveis energètics

GWh/a

Gigawatts hora anuals (consum elèctric anual)

IDAE

Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia

ITC-EA

Instruccions tècniques d’eficiència d’enllumenat d’aplicació del REEIAE (de la 01
a la 07)

IVACE

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

kWh

Quilowatt hora. Unitat de mesura del consum elèctric

kWh/a

Quilowatts hora anuals (consum elèctric anual)

Mtep

Milions de tones d’equivalent de petroli

PAES

Pla d’acció per a l’energia sostenible

REEIAE

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior

VIIRS DNB Visible Infrared Imaging Radiometer Day/Night Band
VSAP

Vapor de sodi d’alta pressió

W

Watts (unitat de mesura de la potència elèctrica)
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1. XIFRES CLAU

La Comunitat Valenciana
és la que genera més
contaminació lumínica
després de Madrid i País
Basc

han regulat per a
previndre la
contaminació lumínica.
Està pendent a la
Comunitat Valenciana

en ajudes destinades a
les entitats locals de la
Comunitat Valenciana
per a millorar l’eficiència
energètica de
l’enllumenat públic en el
període 2015-2019

Municipis inclosos en l’objecte de la nostra fiscalització, amb una
població conjunta d’1,9 milions d’habitants i amb quatre formes
de gestió diferenciades

Índex d’implementació de mesures per a millorar l’eficiència
energètica en els municipis analitzats (sobre 100)

Disminució del consum energètic per lluminària: 587 kWh/a en
2015 a 504 kWh/a en 2019 entre els municipis fiscalitzats

Estalvi anual en despesa corrent a conseqüència de la reducció
del consum energètic en el conjunt dels municipis fiscalitzats

Inversió econòmica realitzada entre 2015 i 2019 per a
implementar mesures d’eficiència energètica pels municipis
fiscalitzats

Termini de recuperació de la inversió realitzada
(referit als municipis que inverteixen directament en eficiència
energètica i que han tingut reducció del consum en 2019 respecte a
2015; tampoc inclou els municipis que són gestionats per mitjà d’una
empresa de serveis energètics, que financen la seua inversió al llarg de
la duració contractual: 10-15 anys)

Cost mitjà anual del servei d’enllumenat públic, en euros per
lluminària, entre els municipis fiscalitzats
(inclou despesa corrent i despesa estimada per amortització d’inversions
realitzades)
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA
L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de
Comptes inclou entre les seues funcions, a més de les referides al control extern de la gestió
economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles que d’acord
amb l’ordenament jurídic siguen convenients per a assegurar adequadament el
compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia i d’economia i de transparència,
exigibles al sector públic, així com la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere. D’altra
banda, l’article 9.3 de la mateixa llei determina que els informes han de pronunciar-se, entre
altres qüestions, sobre si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris
s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d’eficàcia en
l’assoliment dels objectius previstos.
D’acord amb el que s’ha esmentat en el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de
Comptes va acordar incloure en els programes anuals d’actuació de 2019, 2020 i 2021
l’auditoria operativa de la gestió de l’enllumenat públic.
Entenem que l’enllumenat públic més rellevant, pel seu paper determinant en contaminació
lumínica i pel seu consum d’energia, és l’enllumenat públic exterior, la competència del qual,
d’acord amb l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, correspon als municipis.
Per tant, l’abast d’aquesta auditoria s’ha centrat a avaluar amb criteris d’auditoria operativa:


La gestió de l’enllumenat públic exterior als municipis de la Comunitat Valenciana.



Les inversions i ajudes destinades a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic exterior.

Per a poder avaluar aquesta gestió amb aquests criteris s’han definit els objectius concrets
següents, formulats en termes de preguntes:
Objectiu 1: Les administracions públiques han actuat en els seus àmbits de
competència per a contribuir a la reducció de la contaminació lumínica?
Objectiu 2: La gestió del servei públic d’enllumenat pels municipis ha facilitat
aconseguir els objectius d’eficiència energètica i contaminació lumínica?
Objectiu 3: La realització d’inversions en enllumenat públic ha permés aconseguir els
objectius d’eficiència econòmica?
Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, cada un s’ha desglossat en
diversos subobjectius i per a cada un s’han definit els criteris d’auditoria, que es resumeixen
en el quadre següent:
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Quadre 1. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria
Objectius d’auditoria

Subobjectius d’auditoria

Criteris d’auditoria

1.1 L’elevat nivell de contaminació lumínica a la
Consum per lluminària en 2019 (kWh/a)
Comunitat Valenciana és degut a la ineficiència energètica
Radiància mitjana en 2019
de l’enllumenat públic exterior dels municipis?

1. Les administracions
públiques han actuat en
els seus àmbits de
competència per a
contribuir a la reducció
de la contaminació
lumínica?

1.2 El Consell ha impulsat l’aprovació de normativa
autonòmica per a previndre la contaminació lumínica i
fomentar l’eficiència energètica?

Mesures normatives promulgades des de 2007

1.3 La Generalitat Valenciana, diputacions provincials o
Total ajudes per Administració concedent
organismes estatals van concedir ajudes als municipis per
Total ajudes per habitant
a millorar l’eficiència energètica i la contaminació lumínica
de l’enllumenat públic exterior dels municipis de la
% de convocatòries que fan referència al REEIAE
Comunitat Valenciana?
1.4 Els municipis s’han unit al Pacte Europeu dels Alcaldes
per al Clima i l’Energia?

% de municipis adherits i amb dotació prevista

1.5 Els municipis han dut a terme mesures de millora
d’eficiència energètica i de reducció de la contaminació
lumínica previstes en el REEIAE?

Índex d’implementació de mesures del REEIAE

2.1 Les mesures adoptades han contribuït a disminuir el
consum energètic de l’enllumenat públic?

Índex d’implementació de mesures

% de municipis que disposen de pla estratègic

Consum per lluminària en 2019 (kWh/a)
Variació consum 2015-2019 (kWh/a)

2.2 Ha influït la modalitat de gestió del servei en el
Consum per lluminària en 2019 (kWh/a)
consum energètic i en la despesa corrent relacionada amb
Cost unitari per kWh consumit en 2019
l’enllumenat públic?
Despesa corrent per lluminària en 2019 (euros)

2. La gestió del servei
públic d’enllumenat pels
municipis ha facilitat
2.3 Hi ha una anàlisi prèvia i una supervisió posterior del
aconseguir els objectius servei prestat en el cas que la gestió siga indirecta?
d’eficiència energètica i
contaminació lumínica?

2.4 Els municipis aconsegueixen els requisits mínims
d’eficiència energètica amb els seus sistemes actuals
d’enllumenat públic?

% de municipis amb estudis de viabilitat previs als
contractes de gestió indirecta dels serveis
% de municipis que realitzen informes de control en els
contractes de servei de manteniment i gestió indirecta de
l’enllumenat públic
Índex d’eficiència energètica d’acord amb la definició del
REEIAE
Il·luminació per superfície
Potència instal·lada

3. La realització
d’inversions en
enllumenat públic ha
permés aconseguir els
objectius d’eficiència
econòmica?

3.1 Els ajuntaments van realitzar inversions en els anys
2015 a 2019 per a millorar l’eficiència energètica i van
rebre ajudes per a això?

Inversió per lluminària (euros)

3.2 Les inversions econòmiques realitzades en els últims
anys han suposat una reducció del consum energètic?

Inversió per lluminària en el període 2015 a 2019 (euros)

3.3 S’observen diferències en els costos totals en què han
incorregut els municipis segons la modalitat de gestió de
l’enllumenat públic exterior?

Cost total en 2019 per lluminària (euros)
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L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es formulen per a
cada un dels objectius esmentats. L’apartat 4 recull les recomanacions per a millorar la
gestió de les entitats fiscalitzades.
L’Informe inclou també tres apèndixs:


En l’apèndix 1 es descriu l’anàlisi de l’entorn en què es desenvolupa la gestió del servei
d’enllumenat públic exterior.



En l’apèndix 2 es concreta la metodologia aplicada per a dur a terme el treball realitzat,
incloent-hi la naturalesa de les proves i obtenció d’evidència.



L’apèndix 3 conté les observacions que es formulen per a cada un dels objectius i
subobjectius.

Queda exclosa expressament de l’abast d’aquesta auditoria operativa:


La fiscalització de l’adjudicació dels diferents expedients de contractació licitats pels
municipis relatius al servei d’enllumenat públic, si bé ens han servit de referència per a
anàlisis oportunes en l’entorn de l’auditoria operativa.



La fiscalització de les ajudes concedides per les administracions públiques als
ajuntaments per a les inversions necessàries per a millorar l’eficiència energètica del
seu enllumenat públic exterior.



La fiscalització de les partides pressupostàries i inventaris relacionats amb l’enllumenat
públic que han servit com a base a les contestacions del qüestionari pels gestors.



L’auditoria energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior.



El càlcul de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle directes i indirectes degudes
al consum d’electricitat per les instal·lacions d’enllumenat públic exterior.

L’àmbit temporal se cenyeix a l’exercici 2019, si bé alguns dels indicadors dissenyats es
refereixen a un espai temporal més ampli, en concret al període 2015-2019.
L’àmbit subjectiu de l’examen realitzat engloba la gestió dels serveis prestats d’enllumenat
públic exterior per a una mostra territorial i demogràficament representativa d’entitats
locals de la Comunitat Valenciana, composta per vint-i-set municipis (vegeu annex I).
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Quadre 2. Mostra municipis. Distribució per tram de població

Municipis C. V.
Trams per habitants

Nombre

Menys de 20.000

% Mostra sobre
tram

Municipis mostra

Població Nombre

Població Nombre

Població

477

1.347.509

11

89.518

2,3%

6,6%

Entre 20.000 i 50.000

50

1.379.373

9

214.838

18,0%

15,6%

Més de 50.000

15

2.276.887

7

1.581.459

46,7%

69,5%

542

5.003.769

27

1.885.815

5,0%

37,7%

Total

Font: Elaboració pròpia a partir del cens a 1 de gener de 2019. Vegeu annex I.

Quadre 3. Mostra municipis. Distribució per província
Municipis C. V.
Província

Municipis mostra

% Mostra sobre província

Nombre

Població

Nombre

Població

Nombre

Població

Alacant

141

1.858.683

11

601.628

7,8%

32,4%

Castelló

135

579.962

5

219.498

3,7%

37,8%

València

266

2.565.124

11

1.064.689

4,1%

41,5%

Total

542

5.003.769

27

1.885.815

5,0%

37,7%

Font: Elaboració pròpia a partir del cens a 1 de gener de 2019. Vegeu annex I.

Hem dut a terme el treball de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització de
les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques d’auditoria aprovades
pel Consell de la Sindicatura, recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes, especialment en la secció 3200 d’aquest manual, “Guia de fiscalització operativa”,
que adapta a les necessitats de la Sindicatura els aspectes rellevants de les normes
aprovades per les institucions de control extern sobre la fiscalització operativa, les normes
ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 3100.
Per a dur a terme aquesta auditoria operativa de la gestió de l’enllumenat públic exterior,
s’ha realitzat prèviament una anàlisi de l’entorn relacionat amb la matèria. Per a això, s’ha
consultat i analitzat la documentació que s’ha considerat més rellevant en aquest àmbit,
referida bàsicament a la legislació aplicable, informació econòmica pressupostària,
enquestes i estadístiques oficials, informes d’òrgans de control, estudis d’associacions i
organitzacions especialitzades i articles d’opinió.
Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball als gestors del servei
d’enllumenat dels municipis de la mostra i a les empreses de serveis i subministradores, en
particular al grup Iberdrola.
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3. CONCLUSIONS
D’acord amb les observacions detallades en l’apèndix 3, les conclusions més rellevants són
les que s’assenyalen a continuació.

3.1. EN RELACIÓ AMB LES ACTUACIONS I POLÍTIQUES PER A
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA I
FOMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Les diferents administracions han participat en la prevenció de la contaminació lumínica, si
bé hi ha mancances normatives d’àmbit autonòmic que no han permés completar el marc
regulador bàsic. Els municipis han implementat de manera desigual mesures d’eficiència
energètica, entre les quals són rellevants les ajudes concedides per les administracions
estatal, autonòmica i provincials per a finançar les inversions realitzades.
1.

El treball realitzat ha posat de manifest que la substitució de lluminàries no sols
incrementa l’eficiència energètica i redueix el consum, sinó que també disminueix la
contaminació lumínica. No obstant això, l’estructura urbanística dels municipis és una
qüestió clau per a explicar que ciutats com Alacant, Castelló de la Plana i València
tinguen una elevada radiància. El municipi d’Onda destaca per ser el municipi amb
major radiància mitjana i és també el de major consum energètic per lluminària en 2019
(vegeu subobjectiu 1.1).

2.

La disposició addicional quarta de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de
l’Aire i Protecció de l’Atmosfera, estableix que les administracions públiques, en l’àmbit
de les seues competències, han de promoure la prevenció i reducció de la contaminació
lumínica. Fins hui, cinc comunitats autònomes han promulgat o adaptat les seues
respectives lleis sobre la prevenció de la contaminació lumínica.
Des de l’entrada en vigor de la Llei 34/2007, la Generalitat Valenciana no ha aprovat
cap mesura normativa que tinga com a finalitat específica la prevenció i reducció de la
contaminació lumínica. No obstant això, des del primer trimestre de 2020 la Direcció
General de Transició Ecològica de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica està treballant en el projecte de la futura llei
valenciana de contaminació lumínica, instrument jurídic que li permetrà establir un
règim especial que garantisca la qualitat del cel nocturn i regule la contaminació
lumínica de la Comunitat Valenciana (vegeu subobjectiu 1.2).

3.

Les entitats concedents (pertanyents a les administracions estatal, autonòmica i
provincials) han convocat i concedit més de 35,5 milions d’euros en ajudes específiques
l’objectiu principal de les quals és l’estalvi i l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic. També van contribuir a aquest mateix objectiu altres subvencions no
específiques de plans provincials o d’inversions financerament sostenibles provinents
de les diputacions provincials, per un import conjunt de 23,9 milions d’euros. El quadre
següent recull el resum d’aquestes ajudes, concedides a tots els municipis de la
Comunitat Valenciana:
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Quadre 4. Total ajudes per a l’eficiència energètica de l’enllumenat públic concedides
als municipis de la Comunitat Valenciana. Per administració concedent, distingint entre
específiques i no específiques. Període 2015-2019. En euros

Tipus d’ajuda
Específiques

IVACE

7.167.033 19.513.957

No específiques
Total

IDAE

Diputació Diputació de Diputació de
d’Alacant
Castelló
València

Total

6.946.805

1.917.389

–

35.545.183

–

–

11.162.783

1.985.551

10.716.370

23.864.704

7.167.033

19.513.957

18.109.588

3.902.940

10.716.370

59.409.888

Nota: L’import d’ajudes no específiques s’ha obtingut de la informació facilitada per les diputacions, no hem
analitzat el detall de les inversions que van finançar.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per les diputacions, Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE) i Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

Els préstecs de l’IVACE van consistir en préstecs amb interessos bonificats i subvencions
associades a aquests del 50% de l’ajuda. Les tres diputacions van concedir només
subvencions (vegeu subobjectiu 1.3).
Quadre 5. Total ajudes per a l’eficiència energètica de l’enllumenat públic concedides
als municipis de la Comunitat Valenciana. Per administració concedent, distingint entre
préstecs i subvencions. Període 2015-2019. En euros

Tipus d’ajuda
Préstec
Subvenció
Total

IDAE

Diputació
d’Alacant

Diputació
de Castelló

Diputació
de València

Total

7.167.033 11.435.101

–

–

–

18.602.134
40.807.753

IVACE8

–

8.078.855

18.109.588

3.902.940

10.716.370

7.167.033

19.513.957

18.109.588

3.902.940

10.716.370 59.409.888

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per les diputacions, IVACE i IDAE..

Les actuacions impulsades per les administracions provincials, autonòmica i estatal
representen una ajuda d’11,9 euros per habitant en el conjunt de la Comunitat
Valenciana per al període 2015-2019 (vegeu subobjectiu 1.3).
4.

Tots els municipis seleccionats en la mostra s’havien adherit al Pacte Europeu dels
Alcaldes per al Clima i l’Energia, excepte l’Alcora, l’Alfàs del Pi, Montcada i Sogorb. No
obstant això, aquest compromís polític no s’ha materialitzat en plans concrets i entre
els que sí que ho han fet, el seu grau de compliment és insuficient.
Únicament sis municipis ens han indicat que sí que disposen d’un pla d’acció per a
l’energia sostenible (PAES), instrument que permet concretar el seu compromís polític
en mesures i projectes pràctics. Entre els municipis que sí que van elaborar un PAES,

8

S’hi han inclòs totes les ajudes de l’IVACE com a préstec perquè s’instrumenten a través d’aquests,
però una part són subvencions a fons perdut en condonar la devolució de les últimes quotes
d’amortització (fins al 50% de l’import dels costos subvencionables).
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Alacant i Oriola no han complit aquests plans estratègics. Els municipis d’Altea, Paterna,
Rafelbunyol i València han executat part de les mesures que es plantejaven en els seus
plans respectius (vegeu subobjectiu 1.4).
5.

L’índex d’implementació de mesures per a millorar l’eficiència energètica en els
municipis analitzats se situa en 53,7 sobre 100, destacant l’índex aconseguit per Altea
(90,4), Xeraco (87,5), Gandia (83,8) i Paterna (77). Entre les diferents mesures
analitzades, cal esmentar les següents conclusions respecte als municipis fiscalitzats
(vegeu subobjectiu 1.5):


Des de l’any de publicació del REEIAE (2008) fins al 31 de desembre de 2019, els
municipis van substituir en mitjana un 44,2% de les lluminàries. Xeraco, l’Alfàs del
Pi i Montcada, que gestionen el seu enllumenat de manera directa, van substituir
més del 90% de les seues lluminàries. Altea i Gandia, amb gestió indirecta per mitjà
d’una ESE, van substituir el 89,8% i el 89,1%, respectivament, de les lluminàries.



Un indicador rellevant per a mesurar la contaminació lumínica és el flux hemisfèric
superior (FHSinst), que és la quantitat de llum emesa per damunt del pla horitzontal
en la posició de la lluminària. Deu dels municipis de la mostra tenien almenys el
90% de les seues lluminàries amb un FHSinst per sota del 3%. En canvi, Oliva, amb
un 95% de les seues lluminàries amb un FHSinst per damunt del 25%, supera
significativament les limitacions d’emissions lluminoses establides en el REEIAE.
Altres municipis amb una proporció rellevant (al voltant del 15%) de lluminàries
amb FHSinst per damunt del 25%, són Altura, l’Alfàs del Pi, València, Alacant i Oriola.



La utilització de lluminàries amb rellotge astronòmic és una mesura àmpliament
implementada, perquè fins a dèsset municipis de la mostra tenen quasi la totalitat
de les lluminàries amb aquest sistema de regulació.



La telegestió és un sistema de monitoratge i control remot d’instal·lacions
d’enllumenat públic que contribueix a una gestió més eficient del servei. Aquesta
tecnologia està poc estesa entre els municipis fiscalitzats, perquè tan sols huit
tenen un percentatge significatiu (superior al 50%) de lluminàries amb sistema de
telegestió. Destaquen els casos de l’Alfàs del Pi, Altea, Paterna i Xeraco amb prop
del 100% de les seues lluminàries connectades per mitjà d’aquest sistema.



Una altra mesura que contribueix a l’estalvi energètic i a la reducció de la
contaminació lumínica és la utilització d’un sistema de reducció del flux lluminós
que permet disminuir els nivells de llum al llarg de la matinada, ajustant-los a les
necessitats segons el trànsit rodat i per als vianants. Aquesta mesura sí que està
implementada de manera més àmplia en els municipis de la mostra, perquè més
del 80% de les lluminàries compten amb algun sistema de regulació de flux.



Nou dels vint-i-set municipis de la mostra van realitzar almenys una auditoria
energètica en el període 2015 a 2019. Només quatre van realitzar-ne més d’una en
aquest període.



Tan sols sis municipis disposen d’un inventari de les seues instal·lacions que estiga
preparat per a recollir les característiques tècniques que el REEIAE exigeix conéixer,
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com el consum d’energia de la instal·lació, la seua ubicació, emissions de CO2 anual,
índex d’eficiència energètica, il·luminació mitjana en servei i uniformitat.
6.

La falta d’informació fiable relacionada amb l’enllumenat públic exterior (escàs nombre
d’auditories energètiques i inventaris amb fortes mancances d’informació) representa
una limitació a l’abast al nostre treball, perquè ens impedeix verificar determinada
informació relacionada amb les infraestructures d’enllumenat dels municipis,
fonamentalment el nombre de lluminàries substituïdes de 2008 a 2015 i de 2015 a
2019, així com el nombre de lluminàries amb percentatge de FHSinst.
Onda, Alacant i Vilallonga no han pogut respondre a les preguntes relacionades amb
la informació anterior, per no disposar o estar incomplet el seu inventari d’instal·lacions
d’enllumenat públic exterior.
Hem verificat, per mitjà de la confirmació de les empreses distribuïdores, els consums
anuals (kWh/a) de l’enllumenat públic exterior dels municipis de la mostra en el període
2015-2019 i això ha donat lloc en alguns casos a diferències amb la informació
emplenada en el qüestionari remés per cada ajuntament9 (vegeu subobjectiu 1.5).

3.2. EN RELACIÓ AMB LES MESURES EN MATÈRIA D’ESTALVI ENERGÈTIC
Els estalvis energètics i la reducció de la contaminació lumínica estan directament
relacionats amb el nivell d’implementació de mesures per a millorar l’eficiència energètica,
amb independència del model de gestió.
7.

Els municipis de la mostra van reduir el seu consum anual des dels 587 kWh/a per
lluminària als 504 kWh/a en el període 2015-2019, una disminució del 14,2%. Amb
caràcter general, a major índex d’implementació de mesures d’eficiència menor és el
consum, de manera que el consum per lluminària és menor en aquells municipis que,
a més de substituir lluminàries, han adoptat altres mesures d’eficiència, com reduir el
flux lluminós en determinades hores nocturnes, implementar la gestió centralitzada o
realitzar auditories energètiques.
A conseqüència de la implementació de mesures d’eficiència energètica, els municipis
de la mostra van reduir el seu consum entre 2015 i 2019 en 24,4 GWh/a, equivalent a
un estalvi anual de 3,3 milions d’euros.
Altea va aconseguir un índex d’implementació del 90,4 (el més elevat entre els
municipis fiscalitzats), que s’ha traduït en una reducció del consum energètic del 67,9%
(també la reducció més elevada), de manera que el seu consum se situa en 2019 en
123 kWh/a per lluminària, el més baix dels vint-i-set municipis (vegeu subobjectius 2.1
i 2.2).

8.

Segons les nostres observacions relatives als vint-i-set municipis de la mostra analitzats,
l’estalvi energètic està directament relacionat amb la implementació de mesures i no

9

Hem concedit major grau de confiança a la informació facilitada per un tercer, i és per això que
s’han tingut en compte les dades facilitades per l’empresa distribuïdora per al càlcul dels indicadors.
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tant per la forma de gestió del servei. Aquest estalvi energètic es materialitza en un
estalvi econòmic en despesa corrent. No obstant això, a causa de la transferència de
riscos entre Administració pública i sector privat (Altea, Gandia i Paterna han de cedir
part de l’estalvi per a finançar les inversions executades per les ESE), en el cas d’aquest
tipus de gestió indirecta, els preus per kWh consumit són més elevats que els suportats
pels municipis amb gestió directa, fins i tot descomptant en aquests preus la part
proporcional de les inversions econòmiques previstes en els contractes.
Així, i a pesar que l’eficiència tècnica és molt elevada (baix consum en termes de kWh
per lluminària), en els tres municipis gestionats de manera indirecta per mitjà d’ESE, els
preus resultants dels seus contractes fan que la despesa corrent (euros per kWh
consumit) siguen dels més elevats entre els municipis de la mostra (vegeu subobjectiu
2.2).
9.

Els municipis que gestionen el servei de manera indirecta han de realitzar estudis de
viabilitat previs a la contractació i garantir una supervisió posterior efectiva del servei
prestat (vegeu subobjectiu 2.3).

10. Hem comprovat els requisits mínims d’eficiència energètica establits pel REEIAE en una
mostra de carrers dels municipis fiscalitzats. En el 77% dels casos, les instal·lacions
d’enllumenat obtenen una qualificació energètica de “A”. Tan sols deu carrers (sobre
un total de 235) obtenen un índex d’eficiència energètica inferior a 1, entre els quals
destaca negativament el municipi d’Onda, amb cinc carrers per sota de l’1 i quatre
d’aquests amb una categoria energètica de “E” (vegeu subobjectiu 2.4).

3.3. EN RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA ECONÒMICA
PREVISTOS DESPRÉS DE LA INVERSIÓ
Els projectes d’inversió duts a terme pels municipis no disposen d’estudis previs en què es
fixen els objectius d’estalvi energètic que es pretenen aconseguir. Si bé el termini de
recuperació de les inversions econòmiques és relativament curt i inferior a la vida útil de
les lluminàries led, l’elevada quantia d’aquestes pot ser incompatible amb la situació
economicopatrimonial de les entitats locals, que han de fer front a possibles restriccions
pressupostàries o problemes de liquiditat. Per aquest motiu, els municipis necessiten
programes d’ajuda d’altres administracions per a finançar aquestes inversions o bé optar
pel model de gestió indirecta a través d’una empresa de serveis energètics, entre les
prestacions de les quals s’inclouen no sols la gestió i el subministrament energètic, sinó
també les inversions necessàries per a aconseguir un estalvi energètic.
11. L’import invertit a renovar i implementar mesures d’eficiència energètica pels municipis
de la mostra entre els anys 2015 a 2019 va ser de 34 milions d’euros. Els municipis que
més van invertir per lluminària van ser l’Alfàs del Pi, Altea, Gandia, la Pobla de Vallbona
i Paterna.
L’Alfàs del Pi i la Pobla de Vallbona, amb gestió directa, van obtindre ajudes (préstecs
de l’IDAE) pel 84,4% i el 85,2% respectivament de la inversió. Les inversions d’Altea,

18

Auditoria operativa de la gestió de l’enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat
Valenciana. Exercicis 2015-2019

Gandia i Paterna van ser realitzades per les empreses de serveis energètics a l’inici dels
seus contractes (vegeu subobjectiu 3.1).
12. Dels vint-i-set municipis de la mostra i obviant els tres que van optar per una gestió
indirecta per mitjà d’una ESE, tan sols dos (València i l’Alcora) van fer un estudi on es
plantegen objectius d’estalvi energètic després de la inversió. València considera
addicionalment el temps de recuperació de la inversió tenint en compte els estalvis
futurs en consum elèctric (vegeu subobjectiu 3.2).
13. Les inversions econòmiques dutes a terme pels municipis en el període 2015-2019, que
de mitjana van ser de 110 euros per lluminària, han permés reduir el consum energètic
per lluminària en un 14,2% de mitjana entre els vint-i-sis municipis de què tenim
informació (Vilallonga no ha facilitat totes les dades que se li han requerit). Els municipis
el consum dels quals va augmentar en els anys 2015-2019 van executar inversions molt
per sota de la mitjana (aquest és el cas d’Albatera, Altura, Castelló de la Plana i Oliva).
Una excepció és el cas d’Alacant, que va incrementar el seu consum entre 2015 i 2019
a pesar d’haver realitzat una inversió econòmica (146 euros per lluminària) per damunt
de la mitjana (vegeu subobjectius 2.1 i 3.2).
14. La disminució en el consum energètic a conseqüència de la inversió duta a terme
permet una recuperació de la inversió econòmica en un termini mitjà de 5,2 anys, que
oscil·la entre els tres anys en el cas de Xàbia i els quinze anys en el cas de Sogorb (vegeu
subobjectiu 3.2).
15. El cost total, com a indicador que ens permet mesurar l’eficiència econòmica del servei
d’enllumenat públic, ha d’incloure la despesa corrent (subobjectiu 2.2) i la despesa per
l’amortització de les inversions (subobjectiu 3.2). Segons les nostres observacions
(vegeu subobjectiu 3.3), el tipus de gestió del servei d’enllumenat públic no sembla
determinant per a aconseguir una major o menor eficiència econòmica.
El cost anual del servei en 2019 se situa en 140 euros per lluminària com a mitjana entre
els vint-i-set municipis. Onda, de gestió directa, amb un cost total de 230 euros per
lluminària (un 64,2% superior a la mitjana d’aquesta mostra de municipis) seria el
municipi menys eficient des del punt de vista econòmic, conseqüència de nombroses
debilitats comentades al llarg del nostre informe, com ara la inexistència d’un inventari,
l’absència d’auditories energètiques, la falta d’inversions, etc. El municipi amb menor
cost del servei correspon a Vilallonga, també de gestió directa, amb 72 euros per
lluminària (un 45% inferior a la mitjana).
Entre els gestionats de manera indirecta, tan sols el cost per lluminària a Altea es troba
entre els més baixos de la mostra realitzada per la Sindicatura (vegeu subobjectiu 3.3).

4. RECOMANACIONS
1.

La Generalitat Valenciana ha de promoure la prevenció i reducció de la contaminació
lumínica als municipis de la Comunitat Valenciana, així com l’ús eficient de l’enllumenat
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exterior, no sols a través de la concessió d’ajudes sinó també a través de la inspecció i
el control, establint un règim sancionador que permeta previndre la intrusió lumínica,
la ineficiència energètica i la inseguretat ciutadana. En particular, atés el temps
transcorregut des de l’entrada en vigor de la Llei 34/2007, ha de donar un impuls
legislatiu i promulgar la norma autonòmica de contaminació lumínica, i aquesta hauria
de recollir un panel d’indicadors globals i precisos que facilite adoptar estratègies
efectives de descontaminació lumínica (vegeu subobjectiu 1.2).
2.

La renovació tecnològica de l’enllumenat exterior dels municipis, amb criteris
d’eficiència energètica i millora mediambiental, és una mesura rendible que permet al
titular de la instal·lació recuperar la inversió en un període de temps raonable, encara
que molts ajuntaments no poden escometre-la directament perquè no disposen del
pressupost suficient per a l’elevada inversió requerida. És per això que les
administracions provincials, autonòmica i estatal han de continuar promovent els
programes d’ajudes per a renovar els sistemes d’enllumenat públic exterior (vegeu
subobjectiu 1.3).

3.

Les ajudes que atorguen les administracions públiques han d’anar acompanyades
d’estudis previs d’eficiència, que analitzen les necessitats reals dels municipis i
plantegen objectius d’eficiència que permeten maximitzar la rendibilitat de les
inversions que s’hagen de realitzar. Hem vist al llarg d’aquest informe que els estalvis
poden incrementar-se considerablement quan el canvi de lluminàries va acompanyat
d’altres mesures com són la instal·lació d’equips auxiliars de reducció de flux, limitadors
i estabilitzadors de la intensitat lluminosa i sistemes de telegestió (vegeu subobjectiu
1.3).

4.

Els objectius que es pretenen aconseguir amb l’aplicació de la subvenció i que s’han
recollit en les convocatòries o bases d’execució no estan quantificats, encara que,
d’acord amb l’article 8 de la Llei General de Subvencions,10 les bases d’execució de
subvencions no estan obligades a recollir aquest aspecte. No obstant això, considerem
que descriure els objectius que es pretenen aconseguir amb l’aplicació de la subvenció
i quantificar-los ajudaria els gestors a avaluar l’eficiència, eficàcia i economia de
l’actuació (vegeu subobjectiu 1.3).

5.

Les bases de les convocatòries dels plans provincials i de les subvencions en inversions
financeres sostenibles de les diputacions provincials podrien exigir requisits relacionats
amb l’eficiència energètica i la contaminació lumínica quan la inversió està relacionada
amb aquests aspectes (vegeu subobjectiu 1.3).

6.

En relació amb el Pacte Europeu dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, els ajuntaments
han de convertir el seu compromís polític en mesures i projectes pràctics que els
permeten recollir el conjunt d’actuacions que es pretenguen escometre, l’estimació del
període d’execució i el cost de la inversió. A més, aquest compromís hauria de

10 Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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traslladar-se als plans pluriennals d’inversió, que s’adjunten com a documentació
complementària dels seus pressupostos (vegeu subobjectiu 1.4).
7.

Resulta fonamental per a la gestió i el control del servei de l’enllumenat públic exterior
disposar de recursos humans suficients i invertir en sistemes d’informació que
permeten l’obtenció d’informació suficient i de qualitat i que faciliten plantejar
objectius no sols d’eficiència, eficàcia i economia sinó també de seguretat de les
instal·lacions (vegeu subobjectiu 1.5).

8.

D’acord amb els gestors d’enllumenat, un dels problemes de l’enllumenat és el
concepte subjectiu de “bona il·luminació”, allò que cada individu entén per nivell òptim
d’il·luminació, ja que en moltes ocasions la ciutadania exigeix nivells superiors als
recomanables des del punt de vista energètic i mediambiental. Per això és necessari
que aquests nivells d’il·luminació estiguen regulats en una ordenança municipal que
definisca i classifique les vies i les classes d’enllumenat permés en cada una (vegeu
subobjectiu 1.5).

9.

Els municipis han d’introduir en els seus projectes de millora de l’enllumenat públic
exterior els mitjans tècnics necessaris per a aprofitar les possibilitats de reducció de la
contaminació lumínica, gràcies a les característiques de regulació i direccionalitat dels
leds. Es recomana invertir en instruments de telegestió, que són sistemes de regulació
i control que permeten, amb pocs mitjans humans, millorar la gestió del servei
d’enllumenat públic. A més, gràcies als avanços tecnològics i de les xarxes de
comunicació, la telegestió possibilita promoure la integració de la gestió de
l’enllumenat públic amb altres aspectes tan interessants com la informació ciutadana,
gestió de mobiliari urbà, recàrrega de vehicles elèctrics, gestió d’itineraris o protecció
civil.
En qualsevol cas, la inversió en aquests instruments ha d’anar acompanyada d’un estudi
de viabilitat previ que assegure la recuperació de la inversió en un període assumible
per a l’Ajuntament (vegeu subobjectiu 1.5).

10. Les entitats locals haurien de dotar-se de recursos suficients per a dur a terme les
auditories energètiques i disposar d’un registre adequat de les instal·lacions
d’enllumenat (gestió d’inventaris), perquè són instruments imprescindibles que
contribueixen a aconseguir els objectius d’eficiència en l’enllumenat públic (vegeu
subobjectiu 1.5).
11. L’obligació de sol·licitar als organismes de control la realització de les inspeccions o
verificacions periòdiques en l’enllumenat públic exterior correspon a cada una de les
administracions públiques titulars d’aquest tipus d’instal·lacions. En el cas de
l’enllumenat públic, aquesta obligació recau en els mateixos municipis. Els ajuntaments
tenen un incentiu intrínsec (el probable estalvi en la factura elèctrica) si disposen
d’instal·lacions eficients des del punt de vista d’explotació, però seria recomanable que
la conselleria amb competències en matèria d’energia considerara la possibilitat
d’incloure en els seus plans d’inspecció anuals la realització de comprovacions sobre el
compliment de les disposicions i requisits d’eficiència energètica. Així es reforçaria el
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control i inspecció de les instal·lacions d’enllumenat municipal i s’asseguraria el
compliment de la normativa tant des del punt de vista mediambiental (REEIAE) com de
seguretat industrial (títol III de la Llei 21/1992) (vegeu subobjectiu 1.5).
12. Els municipis necessiten programes d’ajuda d’altres administracions per a finançar les
inversions per a millorar l’eficiència energètica, o bé optar pel model de gestió indirecta
a través d’una empresa de serveis energètics, les prestacions de la qual inclouen no
sols la gestió i el subministrament energètic, sinó també les inversions en mesures
d’estalvi energètic. En aquest últim cas, l’entitat local ha de cedir part dels estalvis futurs
a les ESE com a part de la retribució de les contraprestacions rebudes, per la qual cosa
cada entitat ha d’avaluar la conveniència d’optar per un model o un altre en funció de
la capacitat de finançament propi i de la capacitat per a dur a terme una gestió diligent
del servei (vegeu subobjectiu 3.3).
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APÈNDIX 1. ANÀLISI DE L’ENTORN
1. CONCEPTE DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
L’article 3.f de la Llei 34/200711 defineix la contaminació lumínica com “la resplendor
lluminosa nocturna o brillantor produïda per la difusió i reflexió de la llum en els gasos,
aerosols i partícules en suspensió en l’atmosfera, que altera les condicions naturals de les
hores nocturnes i dificulta les observacions astronòmiques dels objectes celestes, […] a
causa de les fonts de llum instal·lades en l’enllumenat exterior”. Aquest efecte disminueix
la visibilitat de les estreles i altres objectes celestes, influeix negativament en el nostre
ecosistema (s’alteren els cicles biològics d’alguns animals i plantes, sobretot els ocells, la
qual cosa genera desorientació i canvis en els seus cicles biològics) i fins i tot, diuen alguns
experts,12 també en la nostra salut (s’alteren els cicles de son de les persones en filtrar-se
la llum artificial en els habitatges).
Segons un article13 científic publicat en una revista de l’Associació Americana per a l’Avanç
de la Ciència (AAAS), els llums artificials augmenten la luminància del cel nocturn i creen
l’efecte més visible de la contaminació lumínica: la resplendor artificial. A pesar de l’interés
creixent entre els científics en camps com l’ecologia, l’astronomia, la cura de la salut i el
planejament urbanístic, no hi ha una quantificació actual de la magnitud de la contaminació
lumínica a escala global. Els autors d’aquest article presenten l’atles mundial de luminància
del cel artificial, a partir de dades recollides pels satèl·lits d’alta resolució i nous
mesuraments de precisió de la brillantor del cel. Aquest atles mostra que més del 80% de
les zones poblades del món i més del 99% de la població dels Estats Units i Europa viu sota
cels contaminats per la llum.
Una de les majors fonts de contaminació lumínica és l’enllumenat exterior, per la qual cosa
la gestió d’aquest servei hauria de respectar l’equilibri entre una il·luminació suficient que
garantisca la seguretat dels ciutadans i un consum energètic adequat, a més de la menor
contaminació lumínica possible.
La producció d’energia elèctrica comporta una sèrie d’impactes mediambientals des de la
perspectiva de producció, transport, emmagatzematge i consum final. Si es té en compte
que, des de la central als llums de les instal·lacions, es van acumulant pèrdues (generació,
transport, transformació, distribució, rendiments d’equips auxiliars, lluminàries i llums), es
pot deduir que, per cada kWh estalviat en el consum d’il·luminació, s’estalvia més energia
en origen. Un dels efectes negatius sobre el medi ambient derivat de la generació d’energia
elèctrica es produeix en les emissions atmosfèriques derivades de la combustió de
combustibles fòssils.

11

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera.

12

Enric Marco i Beatriz Baño.

13

Fabio Falchi i altres: “The new world atlas of artificial night sky brightness”. Science Advances, juny
de 2016.

24

Auditoria operativa de la gestió de l’enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat
Valenciana. Exercicis 2015-2019

Tenint en compte els aspectes vistos amb anterioritat, és necessari trobar un compromís
entre estètica, funcionalitat i sostenibilitat, per a aconseguir un enllumenat urbà que siga
capaç de proporcionar la llum adequada a cada carrer, transmetre seguretat a la ciutadania,
mantindre l’atractiu de la ciutat durant la nit i, al mateix temps, que permeta reduir el
fenomen de la contaminació lumínica.
D’acord amb un estudi dut a terme per l’IDAE,14 les instal·lacions d’enllumenat exterior
tenen un elevat potencial d’estalvi energètic i de disminució de la contaminació lumínica, a
conseqüència del gran avanç tecnològic de les lluminàries, llums i equips de regulació que
potencien i faciliten l’obtenció d’estalvis elevats.
Les experiències pilot, dutes a terme en diversos municipis espanyols, van posar de manifest
que una adequació correcta de les instal·lacions podia reduir el consum fins a un 81% i
produir un estalvi mitjà del 65%.

2. CONTEXT NORMATIU
L’article 3 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012, estableix en el seu apartat
1.a que “el consum d’energia de la Unió Europea en 2020 ha de ser inferior a 1.474 Mtep
d’energia primària o a 1.078 Mtep d’energia final”.15
El Paquet d’Energia i Canvi Climàtic, que va ser presentat per la Comissió Europea el 28 de
gener de 2008 i aprovat pel Consell i el Parlament Europeu al desembre d’aquell mateix
any, plantejava la reducció d’un 20% del consum d’energia primària, juntament amb el 20%
de reducció de les emissions de CO2 i l’increment del 20% de consum d’energies
renovables, prenent com a base de referència per a l’anàlisi l’any 2007.
D’acord amb aquests objectius europeus, l’eficiència i l’estalvi energètic van passar a ser
prioritaris per a l’Estat espanyol. De fet, a Espanya, el consum d’energia primària en 2020
es preveu en 122,6 Mtep, la qual cosa representa una reducció del 24,7% respecte a
l’escenari de referència o tendencial.16
Actualment, està en marxa l’esborrany del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC)
2021-2023, que pretén reduir el consum d’energia primària de manera que aconseguim en
2030 un 39,6% de reducció respecte a l’escenari de la Unió Europea.
En aquest context, el 14 de novembre de 2008 el Consell de Ministres espanyol va aprovar
el REEIAE, que està estructurat en un reglament i nou instruccions tècniques
complementàries, que estableixen la normativa bàsica d’eficiència energètica i prevenció

14

Ángel Sánchez de Vera Quintero.

15

L’article 3 de la Directiva 2012/27/UE ha quedat modificat per l’article 1 de la Directiva 2013/12/UE,
del Consell, de 13 de maig de 2013, per la qual s’adapta la directiva anterior relativa a l’eficiència
energètica amb motiu de l’adhesió de la República de Croàcia. D’aquesta manera, el consum
d’energia de la UE-28 en 2020 no ha de ser superior a 1.483 Mtep d’energia primària o a 1.086 Mtep
d’energia final.
16

D’acord amb el Pla Nacional d’Acció d’Eficiència Energètica 2017-2020.
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de la contaminació lumínica aplicable tant a les noves instal·lacions com a les existents
abans de la seua entrada en vigor.
Quant al seu contingut, es basa fonamentalment en l’eficiència energètica, entesa com la
relació adequada existent entre el nivell d’il·luminació i el consum d’energia necessari per
a obtindre’l, i estableix, entre altres aspectes, els nivells màxims d’il·luminació segons el
tipus de via o àrea. Les referències que conté el REEIAE relacionades amb els nivells òptims
de consum energètic, eficiència energètica o contaminació lumínica de l’enllumenat públic
municipal s’han d’actualitzar, a causa dels avanços tecnològics que l’enllumenat exterior ha
patit en els últims anys.
L’aspecte de contaminació lumínica es veu reforçat en la Llei 34/2007,17 que estableix
l’obligació legal per part de les administracions públiques de preservar l’atmosfera de
contaminació lumínica.
En la data de redacció d’aquest informe, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme està
preparant un nou reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior,
que pretén incrementar l’eficiència de les instal·lacions d’exterior i donar prioritat a la
prevenció de la contaminació lumínica a través de la implementació de noves tecnologies.

3. PRINCIPALS DISPOSICIONS LEGALS RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT


Directiva 2009/125/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009,
per la qual s’instaura un marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic
aplicables als productes relacionats amb l’energia.



Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012,
relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i
2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.



Reglament núm. 245/2009, de la Comissió, de 18 de març de 2009, pel qual s’aplica la
Directiva 2005/32/CE, del Parlament Europeu i del Consell, quant als requisits de
disseny ecològic per a llums fluorescents sense estabilitzadors integrats, per a llums de
descàrrega d’alta intensitat i per a estabilitzadors i lluminàries que puguen funcionar
amb aquests llums, i es deroga la Directiva 2000/55/CE, del Parlament Europeu i del
Consell.



Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera.



Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.



Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència
Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les seues instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.

17 Disposició

addicional 4a de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de

l’Atmosfera.
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4. SITUACIÓ D’ESPANYA I LA COMUNITAT VALENCIANA D’ACORD AMB
ELS ÚLTIMS ESTUDIS
Durant els últims anys, l’estudi de la contaminació lumínica per mitjà de mesures locals ha
deixat pas a l’ús i tractament de les imatges captades per diferents satèl·lits que orbiten al
voltant de la Terra.
En l’actualitat la càmera VIIRS/DNB18 del satèl·lit Suomi NPP de l’Administració Nacional
d’Aeronàutica i l’Espai (NASA, sigles en anglés) i de l’Oficina Nacional d’Administració
Oceànica i Atmosfèrica (NOAA, sigles en anglés) és l’instrument més potent disponible en
satèl·lits d’observació de la Terra. Aquest instrument és capaç de distingir les unitats
bàsiques de les ciutats, com ara aeroports, barris o polígons industrials, si bé encara no és
capaç de distingir carrers. La cambra VIIRS/DNB recull imatges des de 2012. La magnitud
rellevant de la contaminació lumínica és la radiància19 i la seua unitat de mesura és el watt
per estereoradiant i m2.
Il·lustració 1. Mapa de contaminació lumínica segons VIIRS a Europa. Any 202020

Font: Jurij Stare, www.lightpollutionmap.info.

18
VIIRS DNB: instrument de mesurament per imatges via satèl·lit (sigles en anglés de Visible Infrared
Imaging Radiometer Day/Night Band).
19

La magnitud equivalent en fotometria és la luminància.

20

Imatges i dades obtingudes entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de juny de 2020.
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Gràfic 1. Contaminació lumínica segons VIIRS a Europa. Radiància mitjana per superfície
total dels països. Any 2020. En nW/cm2 · sr
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Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de contaminació lumínica de Jurij Stare, www.lightpollutionmap.info, amb
dades tractades per Earth Observation Group, i disponibles en la NOAA National Geophysical Data Center (fins al
15 d’octubre de 2019) i en la Colorado School of Mines (universitat dels Estats Units).

El cas dels Països Baixos és particularment cridaner. La contribució dels hivernacles a la
radiància total és molt significativa, per la qual cosa les dades de VIIRS/DNB no són fiables
a l’hora d’estimar la despesa en enllumenat públic. Aquests hivernacles estan localitzats en
un lloc amb poques hores de llum solar i supleixen aquesta falta de llum natural per mitjà
de llums que proporcionen fins a 70.000 luxs. Com que la resplendor molesta els veïns,
aquesta llum es redueix en un 98% per mitjà d’unes cortines obligatòries. No obstant això,
en la segona part de la nit es permet llevar les cortines per a evitar el sobreescalfament dels
hivernacles. Per tant, en la il·lustració 1 s’observa un clar excés als Països Baixos en les
imatges de VIIRS/DNB (preses a mitjanit).
També és conegut el cas de Bèlgica, en què una de les raons que expliquen la seua elevada
contaminació lumínica és que quasi tota la seua xarxa de carreteres disposa d’il·luminació.
Situació d’Espanya respecte d’Europa
Un dels astrofísics més rellevants en el camp de la contaminació lumínica a Espanya és
Alejandro Sánchez de Miguel. Entre la seua bibliografia hem considerat dos documents per
al nostre treball per la seua rellevància, amb informació relativa als anys 2012 i 2015: la tesi
doctoral “Variación espacial, temporal y espectral de la contaminación lumínica y sus
fuentes: Metodología y resultados. Tesis 2015 de Alejandro Sánchez de Miguel” i l’estudi
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publicat en una revista especialitzada21 “Evolución del consumo energético de alumbrado
público estimado con datos DMSP-OLS”.22
En els dos documents l’astrofísic estudia la relació entre la contaminació lumínica i
l’enllumenat públic.
En la seua tesi doctoral, Sánchez de Miguel desenvolupa un mètode que proporciona
estimacions precises del consum energètic en enllumenat públic a partir de la radiància
acumulada obtinguda de la fotometria de les imatges satel·litàries VIIRS/DNB. D’acord amb
aquesta tesi, en 2015 Espanya era el país amb el major consum energètic en enllumenat
públic d’entre els països europeus de què es disposava informació.
Gràfic 2. Rànquing de països europeus23 en consum kWh/habitant. Per país i mitjana de
l’any 2015
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Font: “Variación espacial, temporal y espectral de la contaminación lumínica y sus fuentes: Metodología y
resultados”, tesi de 2015 d’Alejandro Sánchez de Miguel (taula 2.24).

21

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 139, 109–117 (2012). A. Sánchez de
Miguel, J. Zamorano, J. G. Castaño, S. Pascual.
22

Satèl·lits, abreviació en anglés de Defense Meteorological Satellite Program Operational Line
Scanner.
23

L’autor ha tingut en compte per a la representació gràfica únicament aquells països que disposaven
d’aquesta dada.
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L’autor també realitza una estimació del nombre de lluminàries per habitant i s’observa que
Espanya també lidera el rànquing europeu. Conclou aquest astrofísic que Espanya és el país
amb major despesa per habitant de la Unió Europea i una de les causes és l’excés de fanals
per habitant, només superat per Suècia i per Bèlgica; aquest últim país fins fa molt poc
il·luminava totes les seues autopistes.
Gràfic 3. Lluminàries per habitant. Any 2012
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Font: “Variación espacial, temporal y espectral de la contaminación lumínica y sus fuentes: Metodología y
resultados”, tesi de 2015 d’Alejandro Sánchez de Miguel (figura 2.20).

Situació de la Comunitat Valenciana respecte a la resta d’Espanya
Per a aquesta anàlisi ens hem basat també en l’estudi de l’astrofísic Alejandro Sánchez de
Miguel i altres autors sobre l’evolució del consum energètic d’enllumenat públic estimat
amb dades de 2012 de les imatges satel·litàries nocturnes DMSP-OLS i la informació de
2015 sobre punts de llum i potència instal·lada de l’Enquesta d’Infraestructura i
Equipaments Locals (d’ara en avant EIEL24).
L’estudi va consistir a elaborar diferents classificacions d’acord amb sis variables: nombre
de fanals per superfície (km2), potència emesa a l’espai per fanal (mesura a través de les
imatges DMSP-OLS), nombre absolut de punts de llum, potència total emesa a l’espai,
potència emesa a l’espai per superfície i potència emesa a l’espai per habitant. La

24

Enquesta regulada en l’article 4 del Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la
cooperació econòmica de l’Estat en les inversions dels municipis. És un instrument d’anàlisi
quantitativa i qualitativa dels serveis de competència municipal. Constitueix un inventari d’àmbit
nacional, de caràcter censal, que té com a objectiu conéixer periòdicament la situació i el nivell de
dotació d’infraestructures i equipaments locals dels municipis menors de 50.000 habitants. Disponible
en la pàgina web del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

30

Auditoria operativa de la gestió de l’enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat
Valenciana. Exercicis 2015-2019

classificació final està basada en la mitjana de les sis classificacions esmentades, si bé els
autors en van excloure els municipis amb menys d’1 km2 de superfície artificial.25
A l’efecte del nostre informe i amb la finalitat d’oferir una conclusió més concisa, hem
calculat la potència emesa26 a l’espai per superfície per a cada una de les comunitats
autònomes. La Comunitat Valenciana és la tercera comunitat més contaminant en relació
amb la seua superfície total.
Gràfic 4. Potència emesa a l’espai per comunitat autònoma27. Any 2012. En watts per
km2

Font: Elaboració pròpia a partir de les taules contingudes en l’estudi de l’astrofísic Alejandro Sánchez de Miguel i
altres autors sobre l’evolució del consum energètic d’enllumenat públic estimat amb dades DMSP-OLS.

En els últims anys s’han dut a terme polítiques d’eficiència energètica, els resultats de les
quals no s’han reflectit encara en estudis recents. Per aquest motiu, no disposem en la data
de conclusió del nostre treball d’informes sobre la situació de l’enllumenat públic a Espanya
respecte a altres països de la Unió Europea ni de la Comunitat Valenciana respecte a la
resta d’Espanya. En qualsevol cas, tal com s’aprecia en la il·lustració següent, la
contaminació lumínica a Espanya es concentra a la Comunitat de Madrid, País Basc i la costa
mediterrània, que són les zones més densament poblades.

25

En la seua immensa majoria la superfície artificial es refereix al sòl urbà, industrial i comercial, però
també infraestructures de transport, zones d’extracció minera, runars i abocadors.

26

Potència estimada per l’autor de l’estudi a partir de la contaminació lumínica.

27

S’ha exclòs en la representació gràfica les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, amb una potència
per km2 de 2.021 i 5.640 respectivament.
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Il·lustració 2. Mapa de contaminació lumínica segons VIIRS a Espanya. Any 2020

Font: Jurij Stare, www.lightpollutionmap.info.
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APÈNDIX 2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC
S’indica a continuació esquemàticament l’enfocament metodològic aplicat d’acord amb la
secció 3200 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, “Guia de fiscalització
operativa”:
Identificació i valoració de riscos relacionats amb l’activitat objecte de l’auditoria
Riscos mediambientals

Integritat de la informació

Models de gestió diferenciats

Inconsistències en la
informació

Innovacions tecnològiques

Falta d’indicadors de qualitat
dels serveis prestats

Definició d’objectius de l’auditoria
Actuacions per a garantir
l’eficiència energètica i la
reducció de la contaminació
lumínica

Model de gestió de
l’enllumenat públic exterior

Compliment dels objectius
d’estalvi energètic previstos
després de les inversions en
enllumenat

Determinació de l’enfocament
Basat en els resultats

Disseny de proves substantives
Qüestionaris28

Inspeccions físiques

Benchmarking

Revisió documental

Confirmacions de tercers29

Reunions amb personal tècnic

28

Dissenyats per la Sindicatura amb la col·laboració del cap de la Secció d’Enllumenat Públic i
Eficiència Energètica de l’Ajuntament de València. Les contestacions a aquests qüestionaris,
realitzades pels gestors i comprovades per la Sindicatura en els casos en què ha sigut possible i
necessari, han sigut la base d’aquesta auditoria operativa.
29

L’enllumenat públic és un servei municipal amb exigències tècniques i mediambientals que han
canviat radicalment en els últims anys i que han requerit un esforç molt important per part dels seus
gestors per a modernitzar els seus parcs d’enllumenat. No obstant això, la falta de personal i de
recursos en els serveis gestors s’ha traduït en nombroses deficiències en la informació necessària per
a una gestió eficient. Per aquest motiu, hem contrastat el consum anual (kWh/a) per enllumenat en
els exercicis objecte d’aquesta auditoria operativa (confirmacions de les distribuïdores elèctriques) i
les ajudes obtingudes per a les inversions en infraestructures (confirmacions de les administracions
concedents d’aquestes).
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OBJECTIU 1: LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HAN ACTUAT EN ELS
SEUS ÀMBITS DE COMPETÈNCIA PER A CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓ DE
LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA?
Subobjectiu 1.1: L’elevat nivell de contaminació lumínica a la Comunitat
Valenciana és degut a la ineficiència energètica de l’enllumenat públic
exterior dels municipis?
Tal com hem vist en l’apèndix 1, la contaminació lumínica és l’efecte que es produeix per la
reflexió de la llum artificial que l’ésser humà utilitza en les seues activitats quotidianes i
l’emissió d’un excés de llum cap al cel. La Comunitat Valenciana és una de les comunitats
amb major potència emesa a l’espai segons es desprén de les dades contingudes en l’estudi
realitzat per l’astrofísic Alejandro Sánchez de Miguel.
La contaminació lumínica dels últims anys està monitorada per mitjà d’imatges satel·litàries.
Un dels més complets és el satèl·lit VIIRS, que recull imatges des de 2012. El mesurament
de la llum contaminant es fa en radiància (watt per estereoradiant per metre quadrat).
Per a contestar a aquest subobjectiu, hem utilitzat la informació disponible en el mapa de
contaminació lumínica elaborat pel matemàtic eslové Jurij Stare, que utilitza les dades
publicades per l’Oficina Nacional d’Administració Oceànica i Atmosfèrica (NOAA, sigles en
anglés, que és una agència governamental dels Estats Units).
Aquesta font ofereix mapes que discriminen, per mitjà de diferents colors, el grau d’afecció
lumínica en el territori, i permet extraure els valors de radiància acumulada i la radiància
mitjana per àrees geogràfiques.
Il·lustració 3. Llegenda del mapa de contaminació lumínica: radiància mitjana per àrea
(nW / cm2 · sr):

Font: Jurij Stare, www.lightpollutionmap.info.
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Il·lustració 4. Mapa de contaminació lumínica de la Comunitat Valenciana segons VIIRS.
Any 2019. Municipis de la mostra

Font: Jurij Stare, www.lightpollutionmap.info.
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Per al nostre informe, hem traçat polígons irregulars al voltant de les zones urbanes dels
termes municipals, excloent-ne zones industrials, zones portuàries i, si és el cas, els
aeroports, perquè són classes de coberta de sòl que concentren més radiància. Intentem
així homogeneïtzar al màxim les àrees analitzades dels vint-i-set municipis de la nostra
mostra. De manera gràfica, en mostrem a continuació un exemple, amb la radiància en dues
zones de la ciutat de València: un barri situat al sud de la ciutat (Malilla) i la zona portuària.
En el primer, la radiància mitjana és de 80,9 nW / cm2 · sr, mentre que la zona on es troben
les terminals del port arriba a una radiància mitjana de 137,3 nW / cm2 · sr, quasi un 70%
més.
Il·lustració 5. Radiància mitjana a la ciutat de València

Font: Jurij Stare, www.lightpollutionmap.info, amb dades tractades per Earth Observation Group, i disponibles en la
NOAA National Geophysical Data Center (fins al 15 d’octubre de 2019) i en la Colorado School of Mines (universitat
dels Estats Units).
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Els polígons que hem traçat en el mapa cobreixen una àrea aproximadament del 46% del
sòl urbà dels 27 de municipis de la mostra. La radiància mitjana emesa en 201930 oscil·la
entre 16,7 nW / cm2 · sr a Benissa i 143,7 nW / cm2 · sr a Onda.
Gràfic 5. Radiància mitjana31 en zones de teixit urbà. Any 2019. En nW / cm2 · sr
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Font: Elaboració pròpia a partir d’àrees traçades en el mapa de contaminació lumínica de Jurij Stare,
www.lightpollutionmap.info, amb dades tractades per Earth Observation Group, i disponibles en la NOAA National
Geophysical Data Center (fins al 15 d’octubre de 2019) i en la Colorado School of Mines (universitat dels Estats Units).

Com s’observa en el gràfic següent, amb caràcter general els municipis amb major consum
energètic per lluminària tendeixen a tindre major resplendor.

30

La radiància està calculada a partir de les imatges preses pel satèl·lit VIIRS en el període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. A partir de les imatges captades, es construeixen
composicions mensuals lliures de núvols.
31 Noteu

que la radiància és una mitjana ponderada en funció de l’àrea analitzada, per la qual cosa en
un territori amb zones inhabitades l’indicador és molt inferior en comparació amb altres zones
densament poblades. Per aquest motiu, en una superfície extensa (com per exemple, tot un país), la
radiància mitjana és molt inferior respecte a la radiància en una superfície reduïda amb densitat de
població elevada (vegeu gràfic 1). Aquesta limitació està resolta per al comparatiu entre els vint-i-set
municipis, perquè únicament s’ha analitzat la contaminació lumínica en les zones de sòl urbà.
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Gràfic 6. Correlació entre el consum energètic per lluminària32 i la radiància mitjana.
Any 2019
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Font: Elaboració pròpia.

De la lectura d’aquest gràfic s’aprecia que, a major eficiència energètica (menys consum
per lluminària), menor contaminació lumínica. No obstant això, l’estructura urbanística dels
municipis és una qüestió clau addicional per a explicar que ciutats com Alacant, Castelló de
la Plana i València tinguen una radiància elevada. Entre altres factors, cal esmentar:


La proporció d’edificis d’habitatges i oficines amb altures superiors als cinc pisos, en
els quals la il·luminació de l’interior dels habitatges és acumulativa, i suposa un major
impacte lumínic que en municipis amb més habitatges unifamiliars (per a la mateixa
superfície, més nombre d’habitatges).



El major nombre d’edificis públics i edificis emblemàtics en ciutats grans, que
requereixen il·luminació addicional.



La major o menor proporció de zones verdes urbanes, que mitiguen la resplendor.



La morfologia urbana: els municipis amb molts habitatges unifamiliars requereixen més
punts de llum per habitatge que les ciutats que tenen una arquitectura residencial més
vertical. No obstant això, els nivells de il·luminació exigits pel REEIAE en les zones
d’habitatges unifamiliars o als carrers per als vianants són inferiors als exigits en les vies
urbanes més amples amb trànsit dens de vehicles (com les avingudes o les
circumval·lacions).

32

En els gràfics i comentaris realitzats al llarg d’aquest informe les ràtios sobre lluminària es refereixen
al parc de lluminàries a 31 de desembre de 2019, llevat que expressament s’indique una altra
referència.
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El municipi d’Onda destaca per ser el municipi amb major consum energètic per lluminària
i el de major radiància mitjana. En l’altre extrem es troba Altea, amb el consum més reduït
i amb un dels nivells de radiància més baixos.
En qualsevol cas, i si bé hem observat que existeix una correlació entre el consum energètic
per lluminària i la radiància mitjana, les causes de la contaminació lumínica33 són diverses,
entre les quals cal mencionar:


L’excés de potència en els punts de llum, que comporta excessiva il·luminació i que
produeix pèrdues innecessàries de llum per reflexió en el sòl i altres objectes
sobreil·luminats.



L’ús de lluminàries (fanals, projectors o focus) que, a causa d’un mal disseny
luminotècnic o a una col·locació inapropiada, deixen escapar bona part del flux
lluminós fora de l’àrea que es necessita il·luminar.



Els horaris d’encesa i apagament de la il·luminació artificial resulten inadequats per a
les necessitats de la població.

En el subobjectiu 1.5 hem recollit les mesures específiques que els municipis han
implementat per a mitigar aquests riscos.

Subobjectiu 1.2: El Consell ha impulsat l’aprovació de normativa
autonòmica per a previndre la contaminació lumínica i fomentar
l’eficiència energètica?
El repartiment de competències establit en matèria de medi ambient en la nostra
Constitució gaudeix d’unes característiques peculiars que el converteixen en singular
davant de l’existent en altres àrees. Així, l’article 149.1.23 de la Constitució assigna a l’Estat
la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les
comunitats autònomes d’establir normes addicionals de protecció. Per la seua part, l’article
148.9 atribueix a les comunitats autònomes la gestió en matèria de protecció del medi
ambient.
L’Estat reté, per tant, la legislació bàsica, mentre que les comunitats autònomes assumeixen
la promulgació de normes addicionals de protecció i l’execució. Aquest repartiment ha
sigut interpretat pel Tribunal Constitucional, pel que fa a la legislació bàsica estatal, com la
competència per a formular una ordenació de mínims general, és a dir, uns comuns

33

Enric Marco i Ángel Morales, experts de la Universitat de València, assenyalen que el principal
responsable de la contaminació lumínica és l’enllumenat incorrecte de les ciutats. Segons els estudis
que han realitzat, recomanen a les autoritats la incorporació d’il·luminació que no llance llum amb un
angle major de 0°, és a dir, per damunt de la línia de l’horitzó, com també el control de l’excés de
llum, i també el consum energètic de vies urbanes i interurbanes, monuments, centres esportius i
escolars, i infraestructures. Els científics aposten per la llum més càlida (groga o taronja) davant de la
blanca i blava, més freda, que és la que més està proliferant en il·luminació per led. En el nostre treball
no hem avaluat l’impacte mediambiental del tipus de llum (càlida, neutra o freda).
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estàndards de protecció, que no obstant això deixa a la disposició de les comunitats
autònomes la possibilitat de ser més ambicioses o més garantistes.
A l’empara de les competències exclusives de l’Estat previstes en l’esmentat article 149.1.23
de la Constitució, en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, es va
aprovar la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera.
La disposició addicional quarta de la Llei 34/2007 estableix que les administracions
públiques, en l’àmbit de les seues competències, han de promoure la prevenció i reducció
de la contaminació lumínica, amb la finalitat d’aconseguir els objectius següents:
a) Promoure un ús eficient de l’enllumenat exterior, sense detriment de la seguretat que
ha de proporcionar als vianants, els vehicles i les propietats.
b) Preservar al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici
de la fauna, la flora i els ecosistemes en general.
c)

Previndre, minimitzar i corregir els efectes de la contaminació lumínica en el cel nocturn
i, en particular, en l’entorn dels observatoris astronòmics que treballen dins de
l’espectre visible.

d) Reduir la intrusió lumínica en zones diferents a les que es pretén il·luminar,
principalment en entorns naturals i interior d’edificis.
Fins hui, cinc comunitats autònomes han promulgat o adaptat les seues respectives lleis de
prevenció de la contaminació lumínica.


Balears: Llei 3/2005, de 20 d’abril, de Protecció del Medi Nocturn de les Illes Balears.



Cantàbria: Llei 6/2006, de 9 de juny, de Prevenció de la Contaminació Lumínica.



Catalunya: Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la
Protecció del Medi Nocturn.



Castella i Lleó: Llei 15/2010, de 10 de desembre, de Prevenció de la Contaminació
Lumínica i del Foment de l’Estalvi i Eficiència Energètics Derivats d’Instal·lacions
d’Il·luminació.



Navarra: Llei Foral 10/2005, de 9 de novembre, d’Ordenació de l’Enllumenat per a la
Protecció del Medi Nocturn.

A la Comunitat Valenciana i des de l’entrada en vigor de la Llei 34/2007, el Consell no ha
aprovat cap mesura normativa que tinga com a finalitat específica la prevenció i reducció
de la contaminació lumínica. No obstant això, des del primer trimestre de 2020 la Direcció
General de Transició Ecològica de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica està treballant en el projecte de la futura llei
valenciana de contaminació lumínica, instrument jurídic que li permetrà establir un règim
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especial que garantisca la qualitat del cel nocturn i regule la contaminació lumínica al nostre
territori.
Aquesta norma legal o el reglament que la desplegue haurien d’incloure un panel
d’indicadors quantitatius de contaminació lumínica. Aquests indicadors globals i precisos
facilitarien adoptar estratègies efectives de descontaminació lumínica, en establir límits que
no es puguen sobrepassar en cada una de les zones que es definisquen, en funció dels
paràmetres ambientals que cal salvaguardar.
A més d’aprovar un nivell lumínic de referència, la norma permetria zonificar el territori,
fixar horaris d’ús de l’enllumenat i establir les característiques de les instal·lacions i dels
elements d’il·luminació.

Subobjectiu 1.3: La Generalitat Valenciana, diputacions provincials o
organismes estatals van concedir ajudes als municipis per a millorar
l’eficiència energètica i la contaminació lumínica de l’enllumenat públic
exterior dels municipis de la Comunitat Valenciana?
Les ajudes i subvencions que van rebre els municipis de la Comunitat Valenciana per a
millorar l’eficiència energètica en l’enllumenat públic exterior es van concedir
fonamentalment a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), per
part de l’Administració de l’Estat, per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE), per part de l’Administració autonòmica, i per les tres diputacions provincials de la
Comunitat Valenciana, per part de l’Administració local.
Amb caràcter general, aquestes administracions donen suport a actuacions d’estalvi i
eficiència energètica dirigides a la renovació d’instal·lacions d’enllumenat públic exterior,
com ara:
a) Substitució de llums per altres de menor potència i major eficàcia lluminosa (lm/W).
b) Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb major rendiment i llums de menor
potència.
c)

Instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permeten reduir els nivells
d’il·luminació en les vies públiques quan es redueix l’activitat d’aquestes.

d) Instal·lació de sistemes d’encesa/apagament per mitjà de rellotge astronòmic o
sistemes centralitzats de control d’enllumenat públic.
Les entitats concedents han convocat i concedit més de 35,5 milions d’euros en ajudes
específiques l’objectiu principal de les quals és l’estalvi i l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic. També van contribuir a aquest mateix objectiu altres subvencions no
específiques de plans provincials o d’inversions financerament sostenibles provinents de
les diputacions provincials, per un import conjunt de 23,9 milions d’euros.
En el gràfic següent es representen els imports de les ajudes concedides entre els anys 2015
i 2019 per cada una d’aquestes institucions distingint entre ajudes específiques de foment
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d’eficiència energètica i ajudes no específiques, d’acord amb la informació que ens han
aportat les entitats concedents.
Gràfic 7. Ajudes per a l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Per Administració
concedent, distingint entre específiques i no específiques. Total municipis de la
Comunitat Valenciana. Període 2015-2019. En euros
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
IVACE

IDAE

Diputació
d'Alacant

Específiques

Diputació de
Castelló

Diputació de
València

No específiques

Nota: La Diputació de València no ens va informar de les ajudes concedides en 2019. L’import d’ajudes no
específiques destinat a inversions d’enllumenat públic exterior s’ha obtingut per les entitats, però sense analitzar
detalladament les inversions que van finançar.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per les diputacions, IVACE i IDAE.

Les ajudes rebudes pels municipis de la Comunitat Valenciana ascendeixen a 11,9 euros per
habitant.
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Gràfic 8. Ajudes per a l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Per província. Total
municipis de la Comunitat Valenciana. Període 2015-2019. En euros per habitant34
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Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per les diputacions, IVACE i IDAE.

IVACE
En el període objecte d’aquesta auditoria (2015 a 2019) es van aprovar quatre convocatòries
d’ajudes específiques per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica de
l’enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat Valenciana (una per cada any
entre 2016 a 2019) a través de les quals es van concedir préstecs bonificats en el seu tipus
d’interés i subvencions associades a aquests (les huit últimes quotes es compensen amb la
subvenció a fons perdut) per a la realització d’inversions en els sistemes d’enllumenat públic
exterior. El cost de les inversions realitzades i la quantia total dels préstecs i subvencions es
reflecteixen en el quadre següent:
Quadre 6. Inversió total, préstec i subvenció associada al préstec concedits per l’IVACE.
Període 2015-2019. Per any de la convocatòria i concessió inicial. En euros

Import inversió

Import préstec

Import subvenció (50%
del préstec)

2016

716.032

716.032

358.016

2017

1.626.325

1.495.914

747.984

2018

2.638.413

2.638.413

1.319.207

2019

2.316.674

2.316.674

1.158.337

Total

7.297.444

7.167.033

3.583.544

Any

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’IVACE i les convocatòries d’ajudes.

34 Població

segons INE a 1 de gener de 2019.
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D’acord amb les convocatòries, les principals característiques de les ajudes concedides es
reflecteixen en el quadre següent:
Quadre 7. Característiques principals de les ajudes concedides per l’IVACE, segons les
convocatòries de 2016 a 2019
Convocatòries de concessió d’instruments financers per a l’execució de mesures d’estalvi i
eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior. Article 535
Percentatge màxim de finançament dels
préstecs concedits

100% dels costos subvencionables del projecte

Import màxim dels préstecs concedits

150.000 euros

Tipus d’interés

0%

Amortització del préstec

El termini d’amortització serà de 96 mesos i les quotes
d’amortització seran semestrals, 16 quotes
d’amortització. Les huit últimes quotes no seran
girades al beneficiari en compensar-se amb la
subvenció a fons perdut

Subvenció associada al préstec

50% de l’import dels costos subvencionables

Quantia màxima de la subvenció

75.000 euros per projecte

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’IVACE i les convocatòries d’ajudes.

A més, l’IVACE també va concedir subvencions per a la modernització i dotació
d’infraestructures i serveis en polígons. Alguns ajuntaments van destinar part d’aquestes
ajudes a l’enllumenat d’aquests parcs empresarials. L’import exacte destinat a enllumenat
públic exterior de tots els municipis de la Comunitat no s’ha pogut determinar, perquè
implicaria revisar cada un dels expedients, però sí que coneixem l’import d’aquesta
subvenció destinat a enllumenat públic exterior en els municipis de la mostra, i per tant
l’hem tingut en compte per a analitzar les ajudes per lluminària en el subobjectiu 3.1.

35

Resolució de 8 de març de 2016, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE), per la qual es convoca la concessió d’instruments financers per a l’execució de mesures
d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis
de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2016.
Resolució de 9 de maig de 2017, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE), per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència
energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat
Valenciana per a l’exercici 2017.
Resolució de 29 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial,
per la qual es convoquen ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els
sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana per a
l’exercici 2018.
Resolució de 7 de gener de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica
en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana amb
càrrec al pressupost de l’exercici 2019 amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional.
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IDAE
D’acord amb la informació facilitada per aquesta entitat estatal, les ajudes destinades a
enllumenat públic exterior als municipis de la Comunitat Valenciana en el període 2015 a
2019 es resumeixen, per tipus d’ajuda i any de la resolució de la concessió inicial, en el
quadre següent:
Quadre 8. Ajudes concedides per l’IDAE destinades a enllumenat públic exterior als
municipis de la Comunitat Valenciana. Període 2015-2019. En euros
Any de la
convocatòria

Any de resolució
inicial d’aprovació

Tipus d’ajuda

Total ajudes
concedides

Programes d’ajudes per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior
municipal (vegeu quadre 9)
2015

2016

Préstecs

4.000.000

2015

2017

Préstecs

1.320.902

2017

2017

Préstecs

1.814.213

2017

2018

Préstecs

4.299.987

Subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el pas a una
economia baixa en carboni
2017

2019

Ajudes directes

Total

8.078.855
19.513.957

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’IDAE i les convocatòries d’ajudes.

Entre els anys 2015 a 2019 es van concedir préstecs per un import total d’11.435.101 euros.
Les característiques del préstec, segons la base sisena de les convocatòries de 2015 i 2017,
es resumeixen en el quadre següent:
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Quadre 9. Característiques principals de les ajudes per a la renovació de les
instal·lacions d’enllumenat concedides per l’IDAE, segons les convocatòries de 2015 i
2017
Bases i convocatòries del programa d’ajudes per a la renovació de les instal·lacions
d’enllumenat exterior municipal36
Percentatge màxim de finançament dels
préstecs concedits

100% dels costos subvencionables del projecte

Import màxim dels préstecs concedits

Màxim 4.000.000
Mínim 300.000

Tipus d’interés

0%

Termini amortització del préstec

10 anys, el primer de carència

Forma d’amortització

Mensual a partir de la data d’inici del període
d’amortització del préstec, amb quotes
constants durant tota la seua vigència

Costos

Sense costos per al beneficiari

Font: Elaboració pròpia a partir de la base sisena de la convocatòria de 2015 i cinquena de la de 2017.

Addicionalment, en 2019 l’IDAE va concedir 8.078.855 euros en subvencions directes a
l’empara del Reial Decret 616/2017, pel qual es regula la concessió directa de subvencions
a projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en
carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. En
concret, es van concedir ajudes per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior
municipal de les províncies de Castelló i de València.
Diputacions provincials
En el període objecte d’aquest informe, les convocatòries de subvencions específiques
d’estalvi energètic aprovades per la Diputació d’Alacant van ser tres, l’import concedit de
les quals va ascendir a 6.946.805 euros, segons la informació de la mateixa Diputació.
Concretament van ser, d’una banda, els plans d’estalvi energètic de 2015 i 2016 que van
subvencionar la redacció i execució de projectes, i d’una altra, el pla d’estalvi energètic de
2019 que va subvencionar la redacció de projectes d’obres que implicaren una millora de
l’eficiència energètica.
La Diputació de Castelló va concedir subvencions específiques per a l’estalvi i l’eficiència
energètica per import d’1.917.389 euros, corresponents a les convocatòries següents:

36

Base sisena de la Resolució de 28 d’abril de 2015, de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de
l’Energia, per la qual es publica la Resolució de 24 de març de 2015, del Consell d’Administració, per
la qual s’estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d’ajudes per a la renovació
de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal.
Base cinquena de la Resolució de 5 d’abril de 2017, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l’Energia, per la qual es publica la Resolució de 6 de març de 2017, del Consell d’Administració, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de la segona convocatòria del programa d’ajudes per a la
renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal.
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Quadre 10. Subvencions específiques per a l’eficiència energètica convocades per la
Diputació de Castelló. Període 2015-2019

Núm. BOP

Nre. de
convocatòries Convocatòria

Import
concedit
en euros

BOP núm. 18, de
10 de febrer de 2015

1

Realització d’auditories energètiques en
municipis de la província de Castelló
corresponent a l’exercici 2015

51.804

BOP núm. 105, de
27 d’agost de 2015

1

Millora de l’eficiència energètica a través de la
telegestió d’instal·lacions d’enllumenat públic,
corresponent a l’exercici 2015

104.532

BOP núm. 25, de
26 de febrer de 2015

1

Millora de l’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat públic per a
beneficiaris de les subvencions de 2013 i 2014,
corresponent a l’exercici 2015

565.932

BOP núm. 25. de
26 de febrer de 2015

1

Millora de l’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat públic,
corresponent a l’exercici 2015

307.184

BOP núm. 39, de
31 de març de 2016

1

Realització d’auditories energètiques
corresponents a l’exercici 2016

BOP núm. 40, de
2 d’abril de 2016

1

Millora de l’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat públic per a
beneficiaris de les subvencions de 2013, 2014 i
2015, corresponent a l’exercici 2016

BOP núm. 39, de
31 de març de 2016

1

Millora de l’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat públic oberta a
nous beneficiaris, corresponent a l’exercici
2016

7

Total subvencions específiques per a
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic

57.988
732.201

97.748

1.917.389

Font: Elaboració pròpia a partir de les convocatòries de les subvencions analitzades.

Requisits relacionats amb l’eficiència energètica de les convocatòries
Les subvencions no específiques de les tres diputacions es refereixen fonamentalment a les
concedides a través dels plans provincials d’obres i serveis i a les destinades a inversions
financerament sostenibles.37
Les bases d’aquestes subvencions no esmenten aspectes legals d’eficiència energètica ni
tampoc qualsevol altre aspecte que contribuïsca a la millora d’aquest objectiu.
Hem analitzat les bases reguladores de les convocatòries específiques per a valorar els
requisits exigits relacionats amb l’eficiència energètica i la contaminació lumínica. Aquesta
37

Disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
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anàlisi ha donat com a resultat el quadre següent, que representa, per Administració
concedent i convocatòria, alguns aspectes que poden respondre a la pregunta d’aquest
subobjectiu:
Quadre 11. Anàlisi de les convocatòries específiques per a l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat Valenciana
Característiques de les convocatòries

Entitat
concedent

Nre. de
Estableixen
convocatòries objectius
analitzades
d’eficiència

Exigeixen el
compliment
del REEIAE

Exigeixen la
reducció del
consum
elèctric

Exigeixen
substitució
integral de
lluminàries

Afavoreixen
la substitució
integral de
lluminàries

IVACE

4

4

4

4

0

4

IDAE préstecs

2

2

2

2

0

0

IDAE projectes
singulars

1

1

1

0

0

0

Diputació
d’Alacant

3

3

0

3

0

0

Diputació de
Castelló

7

0

6

6

4

0

Total

17

10

13

15

4

4

58,8%

76,5%

88,2%

23,5%

23,5%

% sobre el total analitzat

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les convocatòries.



Deu de les dèsset convocatòries analitzades establien com a objectiu i efecte de
l’aplicació de la subvenció l’estalvi i eficiència energètica en les instal·lacions
d’enllumenat públic exterior, de manera que es pogueren complir els compromisos
internacionals i nacionals en matèria d’estalvi energètic i respecte al medi ambient.



Els objectius generals que estableixen les convocatòries de l’IVACE posen l’accent en el
fet que l’aplicació de la subvenció ha de contribuir a l’adequació dels nivells
d’il·luminació a les necessitats reals i la reducció de l’emissió de llum cap a altres espais
diferents als previstos (reducció de la contaminació lumínica).



Cap dels tres plans d’estalvi energètic de la Diputació d’Alacant fa referència al
compliment del REEIAE. Tampoc la convocatòria de la Diputació de Castelló relativa a
la subvenció per al subministrament de sistemes de gestió centralitzada d’instal·lacions.



Totes les convocatòries, excepte la de projectes singulars de l’IDAE i la subvenció per
al subministrament de sistemes de telegestió de la Diputació de Castelló, exigeixen
com a requisit futurs estalvis en els consums energètics a conseqüència de la inversió
realitzada.
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Addicionalment, la convocatòria de l’IVACE atorga major puntuació com més gran és
el percentatge d’estalvi, i la de l’IDAE exigeix una reducció del consum d’almenys el
30%.
Les convocatòries dels plans d’estalvi de la Diputació d’Alacant de 2015 estableixen
com a obligacions dels beneficiaris la presentació d’un estudi energètic previ, amb
valoració de la viabilitat de l’acció. El Pla de 2019 parla d’un retorn de la inversió de 10
anys, encara que en cap d’aquests plans s’estableix l’obligació dels beneficiaris de
reducció del consum energètic.
Les bases dels plans d’eficiència energètica de la Diputació de Castelló plantegen
l’obligació de reinversió dels estalvis que es puguen generar a conseqüència de la
inversió, a més de valorar aquests estalvis en la convocatòria corresponent.


Respecte al requisit o preferència de canvis integrals de les lluminàries davant de canvis
parcials, considerem necessari traslladar alguns aspectes tècnics que s’han posat de
manifest en els últims anys: la tecnologia en il·luminació ha evolucionat molt,
fonamentalment per l’aparició de la il·luminació led. Aquestes innovacions poden
portar amb si avantatges importants, fonamentalment per la millora de l’eficiència
energètica, que d’acord amb el REEIAE és la relació entre la lluminositat i la potència
per a obtindre-la (ꜫ = (m2 · lux) / W), i que es tradueix, entre altres qüestions, en una
reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle.
Amb la tecnologia led es poden obtindre resultats lumínics molt satisfactoris,
juntament amb una reducció de costos de manteniment en funció de la seua
durabilitat.
Els avanços tecnològics també han suposat la millora de la qualitat reflectora i
direccional de la lluminària perquè han disminuït l’emissió de fluxos a l’hemisferi
superior i reduir així la contaminació lumínica. Això ha permés desenvolupar
requeriments tècnics cada vegada més exigents a través de les guies d’interpretació
del REEIAE publicades en 2013 i 2020.38
Si bé queda fora de l’abast de la nostra fiscalització, la tipologia de lluminàries a
instal·lar podria analitzar-se des d’un punt de vista global amb perspectiva
mediambiental, examinant el consum d’energia però també els recursos naturals
necessaris per a fabricar, transportar, utilitzar i rebutjar cada tipus de lluminària. Si bé

38

Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia led d’enllumenat exterior, del
Comité Espanyol d’Il·luminació, Ministeri per a la Transició Ecològica i IDAE.
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alguns estudis39 40 assenyalen que en els últims anys també ha millorat l’impacte
mediambiental que suposa la fabricació de les lluminàries i el de reciclatge de les que
se substitueixen, tal com hem indicat en l’apartat 2 del nostre informe, no hem avaluat
si l’efecte positiu d’actualitzar les lluminàries es podria veure reduït per aquests altres
tipus de contaminació mediambiental, i en particular en el càlcul de les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle.
Les convocatòries d’eficiència energètica de la Diputació de Castelló exigeixen que el
canvi de lluminàries siga integral en el cas de canvi a tecnologia led. En canvi, en les
convocatòries de l’IVACE es permet la renovació parcial, sempre que les lluminàries
renovades s’adeqüen a la normativa, i atorga major puntuació a les renovacions
integrals.
La justificació d’aquests requisits s’especifica en el document "Requeriments tècnics
exigibles per a lluminàries amb tecnologia led d’enllumenat exterior", elaborat per
l’IDAE i el Comité Espanyol d’Il·luminació (CEI),41 que estableix que la modificació d’una
lluminària ja instal·lada implica operacions tècniques, mecàniques i elèctriques que
poden comprometre la seguretat i les característiques de la lluminària original i pot
generar diferents problemes en l’àmbit de seguretat, compatibilitat electromagnètica,
marcatge legal, distribució fotomètrica, característiques de dissipació tèrmica, flux,
eficiència de la lluminària, consum, vida útil i garantia. Per això s’exigeix la certificació
de la lluminària modificada.
No obstant això, l’IVACE en cap cas està en contra del canvi parcial a lluminàries led,
perquè la diferència de puntuació que s’atorga no és determinant perquè un projecte
no puga aconseguir entrar entre els projectes subvencionats.
Les convocatòries no recullen cap exigència concreta respecte a les característiques de
les lluminàries que reduïsquen la contaminació lumínica, encara que ja hem esmentat
en els paràgrafs anteriors que la nova tecnologia ha suposat una millora considerable
d’aquest aspecte.

39

El Departament d’Energia dels Estats Units va realitzar un estudi, amb tres parts, per a avaluar
l’impacte total del cicle de vida dels llums led en relació amb dues tecnologies d’il·luminació
comparables utilitzades en habitatges, els llums incandescents i els fluorescents compactes. Aquest
estudi d’avaluació del cicle de vida considera no sols l’ús, sinó també la fabricació, el transport i
l’eliminació. Les tres parts de l’estudi van ser: Review of the LifeCycle Energy Consumption of
Incandescent, Compact Fluorescent, and LED Lamps (febrer de 2012), LED Manufacturing and
Performance (juny de 2012) i LED Environmental Testing (març de 2013).
40

Santiago Enríquez va presentar al setembre de 2012 l’“Estudio del impacto ambiental de fuentes
de luz durante: su producción, tiempo de vida y desecho” (tesina del Màster Arquitectura, Energia i
Medi Ambient, Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
41

Associació sense ànim de lucre que té com a finalitat principal fomentar totes les activitats
relacionades amb l’enllumenat.
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Ajudes rebudes pels municipis de la mostra
De mitjana, els municipis de la mostra van rebre ajudes per a l’enllumenat públic
(específiques i no específiques) per un import de 8,8 euros per habitant. En el període 20152019 els municipis gestionats de manera indirecta per mitjà d’ESE no van rebre ajudes
directes. Paterna va sol·licitar una ajuda al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
segons la convocatòria de 13 de novembre de 2015, per la qual s’aproven les bases i la
primera convocatòria per a la selecció d’estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible
i Integrat que seran cofinançades per mitjà del programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020. L’import sol·licitat és d’1.046.351 euros, corresponent a part de la
inversió realitzada per l’ESE en el període 2015. Actualment aquesta subvenció es troba en
fase d’esmena d’alguns requeriments realitzats per l’òrgan concedent.
En 2019 l’IDAE va concedir a Castelló de la Plana una subvenció per 7.410.685 euros per a
la millora del seu enllumenat que no s’ha inclòs en el gràfic següent, ja que l’Ajuntament
no va iniciar l’expedient de contractació per al subministrament i instal·lació de lluminàries
led fins a gener de 202042.
Gràfic 9. Ajudes rebudes pels municipis de la mostra per forma de gestió. Període 20152019. Euros per habitant43
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les institucions concedents i els municipis.

42

El contracte per al subministrament i instal·lació de lluminàries led per a l’eficiència energètica en
l’enllumenat públic de Castelló de la Plana, cofinançat pel FEDER en el marc del POCS 2014-2020
(expedient 51263/2019), va ser adjudicat al novembre de 2020 per un import total de 10.036.172
euros.
43 Població

segons INE a 1 de gener de 2019.
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Subobjectiu 1.4: Els municipis s’han unit al Pacte Europeu dels Alcaldes
per al Clima i l’Energia?
El Pacte Europeu dels Alcaldes per al Clima i l’Energia44 és un acord a través del qual els
municipis signants es comprometen a actuar per a promoure la implantació de l’objectiu
europeu de reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle en un 40% per a 2030 i l’adopció d’un
enfocament comú per a l’impuls de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.
Dels vint-i-set municipis seleccionats en la mostra, vint-i-tres s’havien adherit a aquest
acord, la qual cosa representa el 85,2% dels municipis de la mostra. L’Alcora, l’Alfàs del Pi,
Montcada i Sogorb no estan adherits a aquest pacte.
Per a concretar el seu compromís polític en mesures i projectes pràctics, els signants del
Pacte es van comprometre a presentar, en els dos anys següents a l’adhesió, un pla d’acció
per a l’energia sostenible (d’ara en avant, PAES). Aquests plans havien de recollir el conjunt
d’accions clau que cada ajuntament pretenia escometre, l’estimació del període d’execució
i el cost de la inversió per actuació programada.
Dels vint-i-tres municipis adherits, únicament sis ens han indicat que sí que disposen de
PAES, els costos estimats dels quals i anys previstos d’execució es resumeixen en el quadre
següent.
Quadre 12. Resum del cost estimat i anys d’execució dels PAES dels municipis de la
mostra
Total actuacions PAES

Actuació en enllumenat públic

Municipi

Cost
estimat (€)

Anys
d’execució

Any
d’elaboració

Cost
estimat (€)

Anys
d’execució

Alacant

52.103.009

10

2010

8.120.000

10

N/D

2012

345.200

9

Altea1

N/D

Oriola

13.761.251

6

2014

10.403.300

6

3.300.000

1

2014

2.964.137

1

388.450

10

N/D

N/D

València

216.179.719

12

2015

42.000.000

10

Mitjana

57.146.486

8

12.766.527

7

Paterna
Rafelbunyol2

N/D

Notes:
1

Altea sí que ens ha presentat el seu PAES, però no ha estimat el cost ni els anys d’execució del total de les
actuacions que es planificaven.
2

Rafelbunyol no ens ha aportat el PAES. D’acord amb el qüestionari, ha elaborat un PAES general, no un de concret
d’enllumenat.

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació aportada pels municipis.

44

https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/el-pacto/objetivos-y-alcance.html.
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Com veurem en l’objectiu tres d’aquest informe, ni Alacant ni Oriola han complit aquests
plans estratègics. Els municipis d’Altea, Paterna, Rafelbunyol i València sí que han executat
part de les mesures que es plantejaven en els seus plans estratègics.

Subobjectiu 1.5: Els municipis han dut a terme mesures de millora
d’eficiència energètica i de reducció de la contaminació lumínica
previstes en el REEIAE?
L’1 d’agost de 2008 el Consell de Ministres va aprovar el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica
2008-2011, que preveu entre les seues principals mesures la millora de l’eficiència de les
instal·lacions d’enllumenat exterior. Per a això es va aprovar el Reglament d’Eficiència
Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior (REEIAE) com a estratègia per a millorar
l’eficiència en l’enllumenat públic.

Mesures previstes en el REEIAE
Entre les mesures d’eficiència energètica que es desprenen de la lectura del REEIAE podem
destacar les següents:
1.

Existència de normativa que permeta regular els nivells d’il·luminació permesos, així
com els règims d’inspecció i sanció en cas d’incompliment.

2.

Classificació de zones d’especial protecció contra la contaminació lumínica.

3.

Adaptació de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior als requisits tècnics establits
en el REEIAE, especialment a les mesures relacionades amb la contaminació lumínica.

4.

Instal·lació d’equips auxiliars, sistemes de regulació i control de l’enllumenat.

Addicionalment i encara que no s’esmenten expressament en el REEIAE, també considerem
necessàries per a la bona gestió i eficiència de l’enllumenat les bones pràctiques següents:
1.

Realització d’auditories energètiques per a avaluar l’eficàcia de les instal·lacions.

2.

Elaboració d’inventaris de les instal·lacions d’enllumenat que permeten conéixer les
característiques i qualificació energètica de les instal·lacions (tal com s’indica en la ITCEA-01 del REEIAE).

3.

Existència d’un sistema de queixes i reclamacions que permeta als gestors atendre les
peticions de la ciutadania.

Existència de normativa que permeta regular els nivells d’il·luminació permesos, així com
els règims d’inspecció i sanció en cas d’incompliment
Només dos dels vint-i-set municipis de la mostra, Paterna i València, han aprovat normativa
específica per a regular els nivells d’il·luminació permesos en els seus municipis.
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En el cas de Paterna, la seua ordenança es va publicar el 27 d’abril de 2012 i és aplicable a
tot el municipi. Estableix normativa específica relacionada amb els nivells d’il·luminació, flux
hemisfèric superior, règim estacional i horari, manteniment de les instal·lacions, així com un
règim d’inspecció i control que garantisca el compliment efectiu de l’ordenança.
L’ordenança de València, aprovada el 3 de març de 2017 i modificada el 15 d’agost de 2019,
té el seu àmbit d’aplicació només en l’àrea geogràfica del Parc Natural de l’Albufera, que
és una zona especialment protegida.
La gestió del servei d’enllumenat públic es pot realitzar a través de diverses modalitats,
però en tot cas la titularitat del servei és de l’entitat local, i és aquesta l’òrgan competent
per a dictar normativa específica en matèria de contaminació lumínica o eficiència
energètica a través d’ordenances o reglaments.
Classificació de zones d’especial protecció contra la contaminació lumínica
El REEIAE, en el seu ITC-EA-02, classifica les vies i àrees en funció de les necessitats
d’il·luminació i característiques ambientals de cada una. Tant l’ordenança de Paterna com
la de València classifiquen les vies del seu municipi segons els criteris del REEIAE.
Adaptació de les instal·lacions als requisits tècnics establits en el REEIAE, especialment a
les mesures relacionades amb la contaminació lumínica
El REEIAE estableix una sèrie de requisits tècnics en llums i lluminàries per a la consecució
dels objectius d’eficiència energètica i la protecció del medi nocturn. Per a adaptar-se a
aquestes exigències, és necessari modernitzar llums i lluminàries per mitjà de la seua
substitució per altres més avançades amb major rendiment. La nova tecnologia de les
lluminàries actuals permet no sols reduir considerablement la potència requerida i per tant
el seu consum, sinó també elevar la luminància i minimitzar la contaminació lumínica (vegeu
subobjectiu 1.1).
En aquest sentit, els municipis han hagut de substituir i adaptar les lluminàries del seu
enllumenat públic exterior als requisits tècnics que s’estableixen en el REEIAE i que han de
ser certificats per un laboratori acreditat.
Des de l’any de publicació del REEIAE (2008) fins a 31 de desembre de 2019, el percentatge
mitjà de substitució de lluminàries dels municipis de la mostra va ser del 44,2%. Entre els
municipis que més lluminàries han substituït es troben Xeraco, l’Alfàs del Pi i Montcada,
que gestionen el seu enllumenat de manera directa i que van substituir més del 90% de les
seues lluminàries. També Altea i Gandia, l’enllumenat dels quals és gestionat per una ESE,
van renovar el 89,8% i el 89,1% respectivament, de les lluminàries del parc.
En canvi, a 31 de desembre de 2019, Castelló de la Plana només havia substituït el 3,6% de
les seues lluminàries. Aquesta entitat va licitar en 2020 un contracte per al subministrament
i instal·lació de lluminàries, per un import de 10.036.172 euros i que preveu la substitució
del 94,3% de les lluminàries per tecnologia led (vegeu subobjectiu 1.3).
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Gràfic 10. Percentatge de lluminàries substituïdes. Període 2008-2019. Per municipi i
tipus de gestió
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Nota: Algemesí va substituir 4.200 llums en els exercicis 2008 a 2015. A partir del 2015 van començar a substituir
la lluminària sencera i hagueren de substituir molts dels llums que ja havien substituït de 2008 a 2015. Per a
homogeneïtzar aquesta dada amb tots els altres municipis considerem substitució de lluminàries quan es produeix
el canvi integral.
Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes del qüestionari.

Com s’explica en l’apèndix 1 i en el subobjectiu 1.1, la contaminació lumínica ha d’evitar-se
tant com siga possible a través d’un disseny d’il·luminació apropiat, ja que la il·luminació
indesitjable de l’ambient redueix l’eficiència de la il·luminació i pot tindre efectes negatius
tant en persones com en animals.
Un indicador rellevant per a mesurar la contaminació lumínica és el flux hemisfèric superior
FHSinst), que és la quantitat de llum emesa per damunt del pla horitzontal en la posició de
la lluminària, la ITC-EA-03 del REEIAE, limita el flux a l’hemisferi superior (FHSinst) d’acord
amb el quadre següent:
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Quadre 13. Classificació de zones de protecció contra la contaminació lluminosa i
límits permesos d’acord amb el REEIAE
Classificació
de zones
Descripció
E1

ÀREES AMB ENTORNS O PAISATGES FOSCOS

FHSinst

FHSinst
Projecte 2019

<=1%

<=1%

<=5%

<=2,5%

<=15%

<=5%

<=25%

<=15%

Àrees de protecció especial (Xarxa Natura, zones de
protecció d’ocells, etc.), on les carreteres estan
sense il·luminar.
E2

ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT BAIXA
Zones periurbanes o extraradis de les ciutats, sòls
no urbanitzables, àrees rurals i sectors
generalment situats fora de les àrees residencials,
on les carreteres estan il·luminades.

E3

ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT
MITJANA
Zones urbanes residencials, on les calçades (vies de
trànsit rodat i voreres) estan il·luminades.

E4

ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT ALTA
Centres urbans, zones residencials, sectors
comercials i d’oci, amb elevada activitat durant la
franja horària nocturna.

Font: RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el REEIAE i les seues instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07 i el nou projecte d’eficiència energètica de 2019.

El projecte del nou reglament d’eficiència energètica de 2019, encara no aprovat
definitivament, estableix uns nous límits que també s’han reflectit en la taula anterior.
El FHSinst de la lluminària hauria de ser del 0% per a totes les classes de via i situacions
d’il·luminació en què cap altre valor siga explícitament desitjable. Així s’evitaria la
il·luminació innecessària del cel i de l’entorn i s’augmentaria l’eficiència energètica de la
lluminària, ja que la llum emesa indesitjablement a l’espai es tradueix en energia perduda.
A partir de la informació que els municipis ens han remés a través dels qüestionaris, hem
elaborat el quadre següent, que representa el percentatge de lluminàries de cada municipi
en què l’FHSinst està per sota del 3%, agrupat per forma de gestió:
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Gràfic 11. Percentatge de lluminàries en què l’FHSinst està per sota del 3%. Situació a 31
de desembre de 2019. Per municipi i tipus de gestió
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Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes del qüestionari.

Com a aspecte positiu, hem de destacar que deu dels municipis de la mostra tenien almenys
el 90% de les seues lluminàries amb un FHSinst per sota del 3%.
Gràfic 12. Percentatge de lluminàries en què l’FHSinst està per damunt del 25%. Situació
a 31 de desembre de 2019. Per municipi i tipus de gestió
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Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes del qüestionari.

De manera oposada, Oliva, amb un 95% de les seues lluminàries amb un FHSinst per damunt
del 25%, supera significativament les limitacions d’emissions lluminoses establides en el
REEIAE. Altres municipis amb una proporció rellevant (al voltant del 15%) de lluminàries
amb FHSinst per damunt del 25%, són Altura, l’Alfàs del Pi, València, Alacant i Oriola.
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Instal·lació d’equips auxiliars, sistemes de regulació i control
El REEIAE, en el seu ITC-EA-04, apartat 5, estableix que “tota instal·lació d’enllumenat
exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors a 5 kW ha d’incorporar un
sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema d’encesa centralitzada”.
L’encesa i apagament de les instal·lacions s’ha d’efectuar en el moment del dia adequat,
sense que s’avance l’encesa ni es retarde l’apagament, de manera que el consum energètic
siga l’estrictament necessari. Per a això, les lluminàries poden tindre instal·lat el rellotge
horari astronòmic, que es basa en el càlcul dels ortos i ocasos en funció de la longitud i
latitud on està situada la instal·lació d’enllumenat.
La utilització de lluminàries amb rellotge astronòmic és una mesura àmpliament
implementada, perquè fins a dèsset municipis tenen quasi la totalitat de les lluminàries amb
aquest sistema de regulació. És rellevant que una de les capitals de província, Castelló de
la Plana, té a penes un 39% de les seues lluminàries amb aquesta tecnologia, si bé sí que
ha implementat parcialment un sistema de telegestió (vegeu gràfic 14).
Gràfic 13. Percentatge de lluminàries amb rellotge astronòmic. Situació a 31 de
desembre de 2019. Per municipi i tipus de gestió

Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes del qüestionari.

La telegestió és un sistema informatitzat de monitoratge i control remot d’instal·lacions
d’enllumenat públic que contribueix a una gestió més eficient del servei. Els sistemes més
avançats de telegestió permeten una administració integral del servei: la gestió energètica
(control dels consums elèctrics, horaris d’encesa i apagament, nivells d’il·luminació de cada
fanal), la gestió de l’inventari (control de tots els elements de la instal·lació), la gestió del
manteniment correctiu (control de les incidències en la instal·lació, avaries, temps de
resposta i paràmetres de qualitat del servei), la gestió del manteniment preventiu (control
de totes les inspeccions i activitats periòdiques que han de realitzar-se per a mantindre la
instal·lació en un perfecte estat de conservació) i control intel·ligent punt a punt (controlant
individualment cada un dels punts de llum existents).
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Malgrat els beneficis per a la gestió, aquesta tecnologia està poc estesa entre els municipis
fiscalitzats, perquè tan sols huit tenen un percentatge significatiu (superior al 50%) de
lluminàries amb sistema de telegestió. Destaquen els casos d’Altea, l’Alfàs del Pi45, Paterna
i Xeraco amb prop del 100% de les seues lluminàries connectades per mitjà d’aquest
sistema.
Gràfic 14. Percentatge de lluminàries amb sistema de telegestió. Situació a 31 de
desembre de 2019. Per municipi i tipus de gestió
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Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes del qüestionari.

El REEIAE, en el seu ITC-EA-04, apartat 6, indica que “amb la finalitat d’estalviar energia, les
instal·lacions d’enllumenat es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell
lluminós per mitjà d’algun dels sistemes següents:
1.

Estabilitzadors sèrie de tipus inductiu per a doble nivell de potència.

2.

Reguladors-estabilitzadors en capçalera de línia.

3.

Estabilitzadors electrònics de potència regulable.

Els sistemes de regulació del nivell lluminós han de permetre la disminució del flux emés
fins a un 50% del valor en servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’il·luminació,
durant les hores amb funcionament reduït.”
Aquests sistemes contribueixen a l’estalvi energètic, perquè permeten disminuir els nivells
de llum al llarg de la matinada i ajustar-los a les necessitats segons el trànsit rodat i per als
vianants.

45

Encara que l’Alfàs del Pi ens ha reportat a través del qüestionari que totes les seues lluminàries
estan connectades a un sistema de telegestió, fonts de l’Ajuntament ens han comunicat que en la
data de redacció d’aquest informe aquest sistema no està en funcionament.
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Aquesta mesura sí que està implementada de manera més àmplia en els municipis de la
mostra, perquè més del 80% de les lluminàries compten amb algun sistema de regulació
de flux.
Gràfic 15. Percentatge de lluminàries amb reductors de flux. Situació a 31 de desembre
de 2019. Per municipi i tipus de gestió
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Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes del qüestionari.

Altres mesures no previstes en el REEIAE
Quant a les mesures que no estan expressament recollides en el REEIAE, però que
contribueixen a una gestió eficient de l’enllumenat, destaquem les següents:
Realització d’auditories energètiques per a avaluar l’eficàcia de les instal·lacions46
Les auditories energètiques permeten identificar irregularitats i incompliments tant des del
punt de vista de l’eficiència com des del punt de vista de la seguretat de les instal·lacions i
valorar les possibles mesures d’estalvi d’energia.
Aquestes auditories es realitzen d’acord amb les normes ISO 50001:2011 i poden dur-se a
terme tant per personal del mateix ajuntament com per empreses especialment dedicades
a això. Poden consistir en la revisió del 100% de les instal·lacions o de part, de manera que
es vagen realitzant any a any les diferents comprovacions necessàries per al funcionament
correcte del servei.

46 L’article 3.l de la Directiva 2006/32 defineix l’auditoria energètica com el procediment sistemàtic
per a obtindre coneixements adequats del perfil de consum d’energia existent d’un edifici o grup
d’edificis, d’una instal·lació industrial i/o d’un servei privat o públic, determinar i quantificar les
possibilitats d’estalvi d’energia rendibles i elaborar un informe sobre aquest tema.
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D’acord amb les contestacions als qüestionaris i les comprovacions realitzades, només nou
dels vint-i-set municipis de la mostra van realitzar almenys una auditoria energètica en el
període 2015 a 2019. I només quatre havien realitzat més d’una auditoria en aquests anys.
Gràfic 16. Nombre d’auditories energètiques realitzades. Període 2015-2019. Per
municipi i tipus de gestió
5
4
3
2
1
0

GD

GI

GI ESE

Mixta

Mitjana

Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions del qüestionari i les comprovacions posteriors.

Els dos municipis que gestionaven el seu enllumenat per gestió indirecta van fer almenys
una auditoria energètica.
Gandia i Paterna47, dos dels tres municipis que gestionaven el seu enllumenat públic
exterior per una empresa de serveis energètics, van realitzar una auditoria energètica a
l’any. Altea, encara que no va realitzar una auditoria energètica després de la signatura del
contracte, disposa d’una auditoria prèvia on es representa l’estat inicial de les instal·lacions.
Addicionalment, i tal com es preveu en el plec de prescripcions tècniques, el contractista
controla informàticament el consum dels quadres públics al llarg de la duració del contracte
i anualment entrega una anàlisi del consum existent i un estudi de millores i canvis que han
contribuït a l’estalvi d’energia. Tot això permet a l’Ajuntament conéixer si les previsions
d’estalvi establides en l’auditoria inicial s’estan complint.
Dels vint-i-un municipis de la mostra que gestionaven el seu enllumenat públic de manera
directa, només cinc van realitzar almenys una auditoria. Destaca el cas de l’Alcora, que va
dur a terme quatre auditories. Xàbia, la Pobla de Farnals i Rafelbunyol van fer una auditoria
en els cinc anys objecte d’aquest informe. A Almoradí, l’empresa adjudicatària de
manteniment d’enllumenat es va comprometre a la realització d’una auditoria energètica
que no va arribar a realitzar.

47

L’Ajuntament de Paterna es va marcar com a repte des de l’inici de la seua prestació certificar el
sistema de gestió energètica amb l’ISO 50001:2011.
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Inventari de les instal·lacions i de les seues característiques tècniques
L’inventari de béns és un instrument bàsic per a la gestió dels serveis d’un ajuntament, siga
com siga el servei. Concretament en el cas que ens ocupa, és fonamental no sols per
qüestions de seguretat i control, sinó també per raons econòmiques relacionades amb la
viabilitat dels projectes d’inversió que s’han dut a terme per a obtindre estalvis en els
consums.
Dels vint-i-set municipis de la mostra, sis no tenen inventari, la qual cosa es tradueix en el
desconeixement de les seues instal·lacions i per tant de les necessitats de l’enllumenat.
Aquests municipis són Vilallonga, l’Alfàs del Pi, Alacant, Los Montesinos, Albatera i Onda,
que, encara que va contestar que sí a la pregunta sobre l’existència d’inventari, no ha pogut
respondre a les preguntes sobre nombre de lluminàries, pregunta bàsica a la qual ha de
respondre un inventari d’instal·lacions d’enllumenat.
Quant a les característiques tècniques de les instal·lacions, la ITC-EA-01 del REEIAE defineix
una etiqueta que caracteritza el consum d’energia de la instal·lació (de més eficient, “A”, a
menys eficient, “G”) i altres aspectes que són: instal·lació, ubicació on està instal·lada,
consum d’energia anual, emissions de CO2 anuals, índex d’eficiència energètica (Iꜫ),
il·luminació mitjana en servei Em (lux) i uniformitat (%).
Hem preguntat als municipis si els seus inventaris estaven preparats per a recollir aquests
valors, i la resposta ha sigut que solament sis (Altea, Xàbia, Gandia, Oliva, Oriola i Paterna)
d’aquests inventaris compleixen aquesta funcionalitat.
Existència d’un sistema de queixes i reclamacions que permeta als gestors atendre les
peticions de la ciutadania
Segons les respostes del qüestionari, vint-i-quatre dels vint-i-set municipis de la mostra
tenen un sistema de recepció de queixes i reclamacions, i tots excepte Montcada i la Pobla
de Farnals contesten el 90% d’aquestes. Per la seua part, Onda no disposa d’aquesta dada.
D’acord amb els gestors d’enllumenat, aquest sistema té els seus inconvenients, ja que els
nivells d’il·luminació són molt subjectius i a vegades s’enfronten amb els objectius
mediambientals.

Índex d’implementació de mesures
A fi de poder analitzar l’efecte agregat que les mesures analitzades en els paràgrafs
anteriors han tingut en una gestió eficient de l’enllumenat públic, hem calculat un índex
d’implementació de mesures, ponderant les diferents mesures adoptades en funció de la
contribució que hem considerat que tenen en l’eficiència energètica. L’índex oscil·la entre
0 i 100.
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La puntuació màxima assignada per cada una de les sis mesures que considerem més
rellevants es detalla a continuació, prenent com a exemple el cas d’Altea:


% de substitució de lluminàries durant el període 2015-2019: màxim de 40 punts
(municipi amb un 89,8%: 89,8% · 40 = 35,9 punts)



% de lluminàries que disposen de rellotge astronòmic: màxim de 10 punts (municipi
amb un 100%: 100% · 10 = 10 punts)



% de lluminàries que disposen de sistema de telegestió: màxim de 15 punts (municipi
amb un 100%: 100% · 15 = 15 punts)



% de lluminàries amb reducció del flux: màxim de 20 punts (municipi amb un 97,6%:
97,6% · 20 =19,5 punts)



Nombre d’auditories realitzades en els últims 5 anys: màxim de 5 punts (municipi amb
0 auditories realitzades: (0 · 5)/5 = 0 punts)



Situació de l’inventari: màxim de 10 punts segons la situació (“a”: 0 punts, “b”: 3 punts;
“c”: 6 punts; “d”: 10 punts (municipi amb situació "d", disposa d’inventari i pot introduir
tots els valors que marca la instrucció: 10 punts)

Sumant tots els punts, l’índex d’implementació de mesures a Altea arriba a un 90,4 sobre
100.
Segons la metodologia descrita, el nivell global de mesures implementades pels municipis
analitzats se situa en 47,6 sobre 100, en què destaca l’índex aconseguit per Altea (90,4),
Xeraco (87,5), Gandia (83,8) i Paterna (77). No hem pogut calcular la implementació a
Vilallonga perquè aquest municipi no ens ha subministrat la informació requerida.
El resum de les mesures més significatives dutes a terme per cada un dels ajuntaments,
distingint per forma de gestió, s’exposa a continuació:
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Quadre 14. Índex d’implementació de les mesures més significatives dutes a terme per
cada un dels municipis, distingint per forma de gestió

Tipus de
gestió
GI ESE

Municipi
Altea

%
lluminàries
% de
que
substitució disposen de
lluminàries
rellotge
2015-2019
astronòmic
89,8%
100,0%

%
lluminàries
que
disposen de
sistema de
telegestió
100,0%

Nombre
%
d’auditories
lluminàries realitzades
amb
en els
reducció
últims 5
del flux
anys
97,6%
-

Situació
inventari
d

Índex
d’implementació
90,4

GD

Xeraco

100,0%

100,0%

97,7%

99,4%

-

b

87,5

GI ESE

Gandia

89,1%

21,8%

78,2%

96,0%

5

d

83,8

GI ESE

Paterna

42,4%

100,0%

100,0%

100,0%

5

d

77,0

GD

L’Alfàs del Pi

95,6%

0,0%

100,0%

100,0%

-

a

73,2

Mixta

66,5%

100,0%

58,9%

100,0%

-

c

71,5

GI

La Pobla de
Vallbona
València

58,8%

99,8%

65,0%

98,8%

2

c

71,0

GD

Montcada

92,8%

90,0%

5,2%

84,9%

-

c

69,9

GD

L’Alcora

57,2%

99,4%

0,0%

93,3%

4

b

58,5

GD

Sogorb

63,8%

70,3%

5,7%

92,3%

-

b

54,9

GD

Xàbia

31,9%

100,0%

0,0%

90,0%

1

d

51,8

GD

Los Montesinos

54,2%

100,0%

0,0%

100,0%

-

a

51,7

GI

Castelló de la
Plana
Cocentaina

3,6%

39,0%

60,5%

76,6%

1

b

33,8

28,5%

2,1%

0,0%

94,9%

-

b

33,6

27,2%

100,0%

0,0%

27,2%

1

c

33,3

50,0%

0,0%

0,0%

37,5%

-

b

30,5

GD
GD
GD

La Pobla de
Farnals
Almoradí

GD

Oriola

8,9%

41,1%

0,0%

62,4%

-

d

30,2

GD

Onda

N/D

100,0%

0,0%

100,0%

-

a

30,0

GD

Alacant

N/D

87,5%

7,5%

95,0%

-

a

28,9

GD

23,8%

97,4%

11,3%

23,9%

-

b

28,7

GD

Sant Vicent del
Raspeig
Oliva

8,6%

100,0%

3,1%

0,0%

-

d

23,9

GD

Rafelbunyol

24,0%

100,0%

0,0%

0,0%

1

b

23,6

GD

Benissa

42,0%

0,0%

0,0%

N/D

-

c

22,8

GD

Altura

7,3%

91,3%

13,6%

20,9%

1

b

22,3

GD

Albatera

26,0%

100,0%

0,0%

N/D

-

a

20,4

GD

Algemesí

20,6%

0,0%

0,0%

6,3%

-

b

12,5

GD

Vilallonga

N/D

N/D

N/D

N/D

-

a

-

Notes sobre l’inventari:
a: no disposa d’inventari / b: disposa d’inventari, però aquest no està preparat per a introduir els valors que
ha de contindre segons la ITC-EA-01 / c: disposa d’inventari però només està preparat per a introduir alguns
valors / d: disposa d’inventari i pot introduir tots els valors que marca la instrucció.
Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions del qüestionari.
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Supervisió del compliment del REEIAE
L’article 13 del REEIAE estableix que el compliment de les disposicions i requisits d’eficiència
energètica ha de ser comprovat per mitjà d’una verificació inicial prèvia a la posada en
servei de la instal·lació, realitzada per un instal·lador autoritzat en baixa tensió i, a més, per
mitjà de verificacions o inspeccions periòdiques48 dutes a terme d’acord amb les indicacions
de la ITC-EA 05, que estableix que aquestes inspeccions han de realitzar-se cada cinc anys.
Les comprovacions han d’incloure mesuraments de la instal·lació: potència elèctrica
consumida, il·luminació, uniformitat, luminància, enlluernament… A partir de les mesures
anteriors es determina l’índex d’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat exterior.
Segons l’article esmentat, i la instrucció tècnica complementària ITC-EA 05, per a
instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada, les inspeccions periòdiques han de
ser realitzades pels organismes de control habilitats d’acord amb el que es disposa en
l’article 43 del Reial Decret 2200/1995 i que estiguen acreditats per l’Entitat Nacional
d’Acreditació (ENAC) en l’àmbit reglamentari del REEIAE. En cas de tractar-se d’instal·lacions
de fins a 5 kW, s’han de realitzar verificacions periòdiques per instal·ladors habilitats d’acord
amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de
2 d’agost. En els dos casos han de realitzar-se cada 5 anys.
L’obligació de sol·licitar als agents anteriors, en funció de la potència, la realització de les
esmentades inspeccions o verificacions periòdiques en l’enllumenat públic exterior
correspon, per tant, a cada una de les administracions públiques titulars d’aquest tipus
d’instal·lacions. En el cas de l’enllumenat públic, com a servei públic de prestació
obligatòria, aquest mandat recau en els mateixos municipis.
Els ajuntaments tenen un incentiu intrínsec (el probable estalvi en la factura elèctrica) si
disposen d’instal·lacions eficients des del punt de vista d’explotació, però seria recomanable
que la conselleria amb competències en matèria d’energia considerara la possibilitat
d’incloure en els seus plans d’inspecció anuals la realització de comprovacions sobre el
compliment de les disposicions i requisits d’eficiència energètica.
Així es reforçaria el control i inspecció de les instal·lacions d’enllumenat municipal i
s’asseguraria el compliment de la normativa tant des del punt de vista mediambiental
(REEIAE) com de seguretat industrial (títol III de la Llei 21/1992).
Segons manifesten els gestors dels serveis municipals, tradicionalment s’han destinat
menys recursos dels necessaris al servei d’enllumenat públic, fonamentalment a la part
relacionada amb el seu manteniment i seguretat. No obstant això, les instal·lacions han
d’estar en bones condicions per a evitar accidents elèctrics, atracaments i accidents de
trànsit. És per això necessari que l’Administració autonòmica secunde a través d’un servei
de control i inspecció adequat la gestió de l’enllumenat públic municipal.

48

En funció de la potència instal·lada en la instal·lació (verificació si no excedeix 5 kW i inspecció si
supera aquesta potència).
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OBJECTIU 2: LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ENLLUMENAT PELS
MUNICIPIS HA FACILITAT ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA I CONTAMINACIÓ LUMÍNICA?
Subobjectiu 2.1: Les mesures adoptades han contribuït a disminuir el
consum energètic de l’enllumenat públic?
Com hem vist en el subobjectiu 1.5 d’aquest informe, les mesures d’eficiència energètica
adoptades pels ajuntaments van consistir fonamentalment en la substitució a lluminàries
més eficients. Addicionalment, també es va invertir en altres equips de regulació com ara
rellotges astronòmics i sistemes de regulació del flux lluminós. En la majoria dels casos,
aquesta inversió va tindre com a conseqüència una disminució del consum d’energia
elèctrica i de la contaminació lumínica (a 31 de desembre de 2019 el 61,9% de les
lluminàries dels municipis de la mostra emeten a l’espai menys del 3% del total del flux
lluminós que produeixen, vegeu subobjectiu 1.5).
Gràfic 17. Índex d’implementació de les mesures (vegeu quadre 14) i la seua correlació
amb el consum per lluminària49 en 2019. Per municipi
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Nota: no s’ha representat en aquest gràfic el municipi de Vilallonga perquè no ha facilitat la informació requerida.
Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i la informació de la distribuïdora elèctrica.

En el gràfic anterior es reflecteix que les mesures d’eficiència energètica aplicades pels
municipis de la mostra (vegeu subobjectiu 1.5) tenen una relació directa amb el seu consum
de 2019, de manera que, amb caràcter general, a major índex d’implementació de mesures
d’eficiència menor és el consum.
Els municipis de la mostra van reduir el seu consum anual des dels 587 kWh/a per lluminària
als 504 kW/a en el període 2015-2019, una disminució del 14,2%.

49 A

causa de les limitacions per a obtindre informació sobre la il·luminació agregada de cada un dels
municipis, hem optat pel consum energètic per lluminària com a indicador d’eficiència energètica.
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Amb caràcter general, a major índex d’implementació de mesures d’eficiència menor és el
consum, de manera que el consum per lluminària és menor en aquells municipis que, a més
de substituir lluminàries, han adoptat altres mesures d’eficiència, com reduir el flux lluminós
en determinades hores nocturnes, implantar la gestió centralitzada o realitzar auditories
energètiques.
Altea va aconseguir un índex d’implementació del 90,4 (el més elevat entre els municipis
fiscalitzats), que s’ha traduït en una reducció del consum energètic del 67,9% (també la
reducció més elevada) i que s’ha situat en 123 kWh/a per lluminària, el més baix dels vinti-set municipis.
En l’altre extrem, Alacant, Castelló de la Plana, Onda i Oriola són els quatre municipis amb
major consum per lluminària, i hem catalogat que el seu nivell d’implementació està entorn
de 30 sobre 100. Onda a més té un excés de potència instal·lada, tal com s’observa en
l’anàlisi de carrers realitzat en el subobjectiu 2.4.
València tenia un consum per lluminària relativament superior a la mitjana dels municipis
de la mostra (el consum per lluminària en 2019 va ascendir a 553 kWh/a davant dels 504
kWh/a de mitjana del total de municipis fiscalitzats). Fins al 31 de desembre de 2019
València només havia canviat el 58,8% de les seues lluminàries, si bé partia d’una situació
d’excés d’il·luminació, ha aconseguit reduir el consum un 20,4%.
A conseqüència de la implementació de mesures d’eficiència energètica, els municipis de
la mostra van reduir el seu consum entre 2015 i 2019 en 24,4 GWh/a,50 equivalent a un
estalvi anual de 3,3 milions d’euros.
La variació del consum per lluminària oscil·la entre la disminució del 67,9% a Altea fins als
increments del consum d’Oliva, Castelló de la Plana, Alacant, Albatera i Altura.

50 Gigawatt/hora (GWh) = 1.000.000 kWh.
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Gràfic 18. Percentatge de variació dels consums per lluminària entre 2015 i 2019. Per
municipi i tipus de gestió
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Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i la informació de la distribuïdora elèctrica.

La causa fonamental de l’increment de consum dels municipis d’Oliva, Altura i Castelló de
la Plana és que han renovat menys del 10% del seu enllumenat.
A Alacant i Albatera s’ha incrementat el consum en energia elèctrica un 8,3% i 8,5%
respectivament. Els gestors d’Alacant no ens han aportat el nombre de lluminàries
substituïdes i de noves instal·lacions i tampoc ens han justificat aquest increment. A
Albatera la inversió important de substitució de lluminàries es va realitzar en 2019, per la
qual cosa encara no s’havia reflectit en el consum d’aquell mateix any.
És important destacar que aconseguir objectius d’eficiència energètica no hauria d’implicar
una excessiva baixada de la intensitat de la llum. Els municipis han d’assegurar que l’estalvi
energètic no es traduïsca a disminuir la lluminositat per sota dels llindars mínims exigibles.
Les faltes generalitzades d’informació en els inventaris de les instal·lacions d’enllumenat no
ens han permés avaluar l’eficiència energètica en termes de lluminositat. Tan sols per a una
mostra xicoteta de carrers dels municipis hem obtingut informació sobre la il·luminació
mitjana (vegeu subobjectiu 2.4).

Subobjectiu 2.2: Ha influït la modalitat de gestió del servei en el consum
energètic i en la despesa corrent relacionada amb l’enllumenat públic?
Les diferents modalitats de gestió dels serveis públics locals estan previstes en l’article 85.2
de l’LRBRL. D’acord amb aquest precepte bàsic, els serveis públics locals podran gestionarse per mitjà d’alguna de les modalitats següents:
a) Gestió directa (GD), en la qual la prestació del servei es pot dur a terme per mitjà de la
gestió per la mateixa entitat, per un organisme autònom, per una empresa pública o
per una societat mercantil.
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b) Gestió indirecta, regulada en la Llei de Contractes del Sector Públic,51 que es distingeix
del grup anterior per la transferència de la gestió del servei i per tant del risc
operacional al contractista. En el cas dels serveis energètics, la gestió indirecta pot
adoptar, almenys, dues modalitats diferents:
I.

La gestió indirecta del servei d’enllumenat públic (GI), on les inversions i el
subministrament d’energia elèctrica associades al servei es duen a terme amb
càrrec als pressupostos municipals.

II.

La gestió indirecta per empresa de serveis energètics (GI ESE), que es caracteritza
perquè l’objecte del contracte comprén la conservació i manteniment de les
instal·lacions, la realització de les obres de millora, inversió i renovació i la prestació
del subministrament d’energia elèctrica.

En la mostra seleccionada, Altea, Gandia i Paterna gestionen el servei d’enllumenat a través
d’una ESE. Castelló de Plana i València compten amb un contracte de gestió indirecta de
serveis, i els vint-i-dos municipis restants, directament pel mateix ajuntament.
Els tres contractes signats amb ESE inicien el període d’execució en l’exercici 2015, que
coincideix amb el període d’abast d’aquest informe.
Per a homogeneïtzar i facilitar la comparació, hem calculat la despesa corrent en què ha
incorregut cada lluminària que forma part del sistema d’enllumenat dels municipis. Els
factors que determinen la despesa corrent per lluminària són dos: d’una banda, la quantitat
d’energia consumida per cada lluminària i, d’una altra, el preu de cada kWh consumit.
Factor quantitat: consum energètic per lluminària
Aquesta ràtio pot considerar-se un indicador de l’eficiència tècnica de les instal·lacions
d’enllumenat públic, perquè reflecteix la quantitat d’energia consumida en cada un dels
punts de llum. El gràfic següent mostra el consum energètic en kWh/a de 2019 en cada
municipi, ordenat de menor a major consum per lluminària.

51 El

contracte de gestió de serveis públics ha sigut derogat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Gràfic 19. Consum en 2019 (kWh/a per lluminària). Per municipi i tipus de gestió
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Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i la informació de la distribuïdora elèctrica.

Com s’observa en el gràfic anterior, el consum d’energia per lluminària va variar
significativament d’uns municipis a altres. En concret el consum per lluminària d’Onda en
2019 va ser de 758 kWh/a, sis vegades major que el d’Altea, que va consumir per lluminària
123 kWh/a. En el cas dels tres municipis l’enllumenat públic dels quals és gestionat per una
ESE, el seu consum per lluminària està per sota de la mitjana de la mostra i els tres estan
situats entre els set municipis amb menor consum. Tal com hem vist en el subobjectiu 1.5,
Altea, Xàbia i Paterna són tres dels quatre municipis amb un índex d’implementació més
elevat.
Els tres municipis amb major consum per lluminària (i conseqüentment menor eficiència
tècnica) són Onda, Alacant i Oriola, els tres amb gestió directa.
Les dues entitats en què l’enllumenat públic es gestiona per la modalitat indirecta (València
i Castelló de la Plana) tenen un consum d’energia per lluminària per damunt de la mitjana.
Hem de destacar que cap dels dos municipis ha dut a terme una substitució completa de
totes les seues instal·lacions, perquè han substituït el 58,8% i el 3,6% de les seues lluminàries
respectivament (vegeu subobjectiu 1.5).
Factor preu: despesa corrent per kWh consumit
A més dels consums d’energia elèctrica i de la despesa que això suposa, per a dur a terme
una anàlisi correcta de la influència de la modalitat de gestió en la despesa corrent de
l’enllumenat públic exterior és necessari tindre en compte la totalitat de despeses (personal,
altres despeses de funcionament…) relacionades amb l’enllumenat públic exterior, siga com
siga la forma de gestió.
Per a facilitar i millorar la gestió dels fons públics, els municipis han d’identificar clarament
la despesa de funcionament i la despesa de capital en què s’ha incorregut. La
comptabilització diferenciada en el sistema comptable pressupostari i financer de les
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inversions realitzades com a immobilitzat constitueix una bona pràctica, que tots els
municipis, amb independència de si la gestió és directa o indirecta, haurien d’aplicar.
No obstant això, cap de les tres entitats gestionades per una ESE ha registrat de manera
diferenciada en la seua comptabilitat les inversions i les obres de millora i renovació incloses
en el contracte, sinó que han comptabilitzat l’import total de les prestacions com a
despeses corrents. Les inversions realitzades haurien de comptabilitzar-se per l’ajuntament
com a immobilitzat immaterial, ja que aquestes instal·lacions revertiran una vegada que
finalitzen aquests contractes.
Els tres contractes de GI ESE inclouen dins de l’objecte contractual les prestacions següents:
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Quadre 15. Principals aspectes i prestacions dels contractes GI ESE
Concepte
Data del contracte

Altea

Gandia

Paterna

24/03/2015

23/12/2014

18/12/2014

Duració
Preu anual
Inversió 2015-2019
Nombre de lluminàries del parc
Millores

15

15

10

405.299

2.281.463

1.337.881

1.517.235

2.540.643

3.299.059

5.086

12.006

14.403

Els preus de la prestació
P6, “treballs
complementaris”, amb
una baixa del 55%.
Contractació d’energia
d’origen renovable
Ampliació de garantia
total

--

4.755

12.006

Certificació ISO
50001
Contractació
d’energia d’origen
renovable
Telegestió

Plec de prescripcions tècniques
Objecte del contracte
Prestació P1 - Gestió i
subministrament energètic:
Prestació P2 - Manteniment i
inspecció:
Prestació P3 - Garantia total:
Prestació P4 - Treballs de millora i
renovació de les instal·lacions
objecte del contracte:
Prestació P5 - Inversions en estalvi
energètic i energies renovables:
Prestació P6 - Treballs
complementaris:
Lluminàries substituïdes
s/qüestionari (2015-2019)

6.108

Font: Elaboració pròpia a partir dels expedients de plecs dels contractes.

En el gràfic següent hem representat la despesa corrent52 en què ha incorregut cada
municipi durant l’exercici 2019 en relació amb els kWh consumits. Com a numerador, hem
considerat el total d’obligacions reconegudes en el pressupost corrent del programa 165,
“Despeses en enllumenat públic”53 (despeses de personal i qualsevol altra despesa corrent
imputada a aquest programa). Per al cas de les tres entitats gestionades per ESE, hem

52

En el subobjectiu 3.3 s’analitzen els costos totals de l’enllumenat públic tenint en compte a més la
despesa per l’amortització de les inversions.
53

Enllumenat públic exterior. Els qüestionaris matisaven expressament l’aspecte d’“exterior”.
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estimat i llevat de l’import total de les obligacions reconegudes la part corresponent a
aquest efecte de les inversions previstes en el preu dels contractes (import de les inversions
executades dividit pel nombre d’anys del contracte).
La despesa corrent per kWh consumit dels tres municipis gestionats de manera indirecta
per mitjà d’ESE se situa entre les quatre més elevades de la mostra analitzada.
Gràfic 20. Despesa corrent en 2019 (euros per kWh consumit). Per municipi i tipus de
gestió
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

N/D

GD

GI

GI ESE

Mixta

Mitjana

Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i la informació de la distribuïdora elèctrica.

Despesa corrent per lluminària
En conjugar el factor quantitat (el consum en què s’ha incorregut reflectit en el gràfic 19) i
el factor preu (euros per kWh consumit recollit en el gràfic 20), obtenim la comparativa de
la despesa corrent per lluminària.
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Gràfic 21. Despesa corrent en 2019 (euros per lluminària). Per municipi i tipus de gestió
250
200
150
100
50
0
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Mitjana

Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i la informació de la distribuïdora elèctrica.

A causa de les limitacions resultants de la falta d’informació subministrada pels gestors de
Vilallonga, no ens ha sigut possible representar aquest municipi en els gràfics 19 i 20, però
hem utilitzat com a denominador el nombre de punts de llum recollits en l’EIEL per a estimar
la despesa corrent en 2019 per lluminària. Segons els nostres càlculs, Altea té la menor
despesa corrent per lluminària (59 euros), seguit de Vilallonga (72 euros per lluminària) i de
Los Montesinos, Algemesí, Montcada, l’Alcora i l’Alfàs del Pi (amb 74 euros per lluminària),
tots els quals de gestió directa, excepte el cas d’Altea (gestió indirecta per mitjà d’ESE).
Segons les nostres observacions relatives als vint-i-set municipis de la mostra analitzada,
l’estalvi energètic està directament relacionat amb la implementació de mesures (gràfic 17)
i no tant per la forma de gestió del servei. Aquest estalvi energètic es materialitza en un
estalvi econòmic en despeses corrents.
En el cas de gestió indirecta per les ESE, els preus54 per kWh consumit (gràfic 20) són més
elevats que els suportats pels municipis amb gestió directa, a causa de la transferència de
riscos entre Administració pública i sector privat (Altea, Gandia i Paterna cedeixen part de
l’estalvi a les empreses de serveis energètics per a finançar les inversions executades per
aquests).
Així, i a pesar que l’eficiència tècnica és molt elevada (baix consum en termes de kWh per
lluminària) en els tres municipis gestionats de manera indirecta per mitjà d’ESE (gràfic 19),
els preus resultants dels seus contractes (gràfic 20) fan que la despesa corrent (euros per
kWh consumit) siga més elevada que en la resta de municipis amb informació comparable,
excepte Xàbia (gràfic 21).

54 És

el preu del contracte disminuït per la part proporcional de les inversions econòmiques previstes
en els contractes.
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En el subobjectiu 3.3 completem l’anàlisi de l’eficiència econòmica, incorporant l’efecte de
la despesa per l’amortització de les inversions realitzades. Tal com es pot apreciar en
comparar amb el gràfic 27, la classificació dels municipis a penes pateix variacions rellevants
i aquesta no és sensible al tipus de gestió.

Subobjectiu 2.3: Existeix una anàlisi prèvia i una supervisió posterior del
servei prestat en el cas que la gestió siga indirecta?
Tant el Tribunal de Comptes com la jurisprudència donen caràcter determinant als estudis
de viabilitat previs als contractes de gestió indirecta dels serveis, de manera que els gestors
puguen valorar amb criteris d’economia, eficàcia i eficiència la modalitat de gestió òptima
d’acord amb les circumstàncies del servei.
De les cinc entitats que gestionen el seu servei d’enllumenat públic per gestió indirecta,
només tenim constància de l’estudi de viabilitat previ a la contractació del servei dels
municipis d’Altea i Gandia.
A més d’això, tant la gestió directa (quan aquesta va acompanyada d’un contracte de
serveis de manteniment de l’enllumenat públic) com la gestió indirecta del servei hauria
d’anar acompanyada del control per part dels responsables de l’ajuntament, de manera
que a través d’un informe quedara constància del compliment del contracte de gestió o de
manteniment corresponent. Dels vint-i-set municipis de la mostra, només tres realitzen
aquestes funcions de control del servei contractat: Altea i Paterna, que tenen un contracte
de gestió indirecta amb una ESE, i l’Alcora, que té un contracte de manteniment del seu
enllumenat públic exterior.
A Gandia, d’acord amb els qüestionaris, no es realitza aquest control, encara que és
obligatori d’acord amb el plec de prescripcions tècniques del seu contracte de gestió
indirecta.

Subobjectiu 2.4: Els municipis aconsegueixen els requisits mínims
d’eficiència energètica amb els seus sistemes actuals d’enllumenat
públic?
A les ciutats, la il·luminació i la seua uniformitat mitjana són els paràmetres més adequats
per a precisar les característiques luminotècniques de les instal·lacions d’enllumenat viari,
ateses la sinuositat i complexitat del traçat de la calçada.
Tot això implica adoptar la il·luminació com a paràmetre fotomètric bàsic per al càlcul de
l’eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat viari.55
El REEIAE té com a finalitat establir les condicions tècniques de disseny, execució i
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior per a millorar l’eficiència i estalvi
energètic. L’article 4 indica que, amb la finalitat d’aconseguir una eficiència energètica

55 Guia

tècnica d’aplicació del REEIAE aprovada pel Ministeri d’Energia Indústria i Turisme.
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adequada en les instal·lacions d’enllumenat viari, aquestes han de complir els requisits
mínims d’eficiència energètica establits en la ITC-EA-01.
L’eficiència energètica (ε) d’una instal·lació d’enllumenat exterior és definida pel REEIAE com
la relació entre el producte de la superfície il·luminada (m2) per la il·luminació mitjana (lux)
en servei de la instal·lació entre la potència activa total instal·lada (W).
És la relació entre la lluminositat i la potència per a obtindre-la,

ε=

S·E
P

m · lux
W

on:
ε = eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat exterior (m2 lux/W);
P = potència activa total instal·lada (llums i equips auxiliars) (W);
S = superfície il·luminada (m2);
Em = il·luminació mitjana en servei de la instal·lació, considerant el manteniment previst
(lux).
Les instal·lacions d’enllumenat viari funcional,56 amb independència del tipus de llum,
paviment i de les característiques o geometria de la instal·lació i les instal·lacions
d’enllumenat viari ambiental,57 amb independència del tipus de llum i de les
característiques o geometria de la instal·lació –dimensions de la superfície a il·luminar
(longitud i amplària), així com disposició de les lluminàries (tipus d’implantació, altura i
separació entre punts de llum)–, han de complir uns requisits mínims d’eficiència energètica
(εm). La instrucció tècnica complementària EA-01 del REEIAE estableix a més uns valors
d’eficiència energètica de referència (εR).

56
Autopistes, autovies, carreteres i vies urbanes, considerades en la instrucció tècnica complementària
ITC-EA-02 com a situacions de projecte A i B.
57

Enllumenat viari ambiental és el que s’executa generalment sobre suports de baixa altura
(3-5 m) en àrees urbanes per a la il·luminació de vies per als vianants, comercials, voreres, parcs i
jardins, centres històrics, vies de velocitat limitada, etc., considerats en la instrucció tècnica
complementària ITC-EA-02 com a situacions de projecte C, D i E.
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Quadre 16. Requisits mínims i valors de referència d’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat
Enllumenat via funcional
il·luminació
mitjana en
servei Em (lux)

Eficiència
energètica
mínima (εm)

Enllumenat via ambiental

Eficiència
energètica de
referència (εR)

il·luminació
mitjana en
servei Em (lux)

Eficiència
energètica
mínima (εm)

Eficiència
energètica de
referència (εR)

>= 30

22

32

–

–

–

25

20

29

–

–

–

20

17,5

26

>= 20

9

13

15

15

23

15

7,5

11

10

12

18

10

6

9

<=7,5

9,5

14

7,5

5

7

<=5

3,5

5

Font: Instrucció tècnica complementària EA-01 Eficiència Energètica.

A fi de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació d’enllumenat i
d’acord amb el que s’estableix en altres reglamentacions, la ITC-EA-01 defineix una etiqueta
que caracteritza el consum d’energia de la instal·lació per mitjà d’una escala de set lletres
que va des de la lletra A (instal·lació més eficient i amb menys consum d’energia) a la lletra
G (instal·lació menys eficient i amb més consum d’energia).
L’índex d’eficiència energètica (Iε) es defineix com el quocient entre l’eficiència energètica
de la instal·lació (ε) i el valor d’eficiència energètica de referència (εR).
Quadre 17. Qualificació energètica d’una instal·lació d’enllumenat
Qualificació
energètica

Índex d’eficiència
energètica

A

Més d’1,1

B

Entre 0,92 i 1,1

C

Entre 0,74 i 0,92

D

Entre 0,56 i 0,74

E

Entre 0,38 i 0,56

F

Entre 0,20 i 0,38

G

Entre 0 i 0,20

Font: Instrucció tècnica complementària EA-01 Eficiència Energètica.

Si bé el nostre treball no és una auditoria energètica, que requeriria analitzar totes les
instal·lacions d’enllumenat públic, hem sol·licitat a les entitats fiscalitzades que ens
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remeteren les dades necessàries58 per a calcular l’eficiència energètica d’una mostra
xicoteta de les instal·lacions. En concret, hem calculat l’eficiència energètica en deu carrers
de cada municipi, cinc en el cas de municipis compresos en el tram de 0 a 250 habitants
per km2.
En total, el nostre treball ha inclòs la revisió de 235 carrers dels 27 municipis. D’aquest total,
no hem pogut obtindre l’índex per a 43 carrers. Destaca que Albatera (cinc carrers), Benissa
(cinc) i Vilallonga (cinc) no ens han subministrat cap informació. Una altra incidència
ressenyable són els casos d’Alacant (deu carrers), Los Montesinos (cinc carrers) i
Rafelbunyol (sis), perquè la informació inicial sobre la potència instal·lada no era raonable
(van facilitar potència acumulada de tot el carrer i no per punt de llum) i no han esmenat
l’error a pesar dels nostres requeriments.
Gràfic 22. Qualificació energètica d’una mostra de carrers dels municipis fiscalitzats.
Nombre de carrers segons la qualificació (d’A a G)

N/D
43

E
5

G
1

Altres
11
D
2

A
181

B
3

Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i la informació de la distribuïdora elèctrica.

Així doncs, el 77% dels carrers obtenen una qualificació energètica d’A. Tan sols deu carrers
obtenen un índex d’eficiència energètica inferior a 1 i destaca negativament el municipi
d’Onda amb cinc carrers per sota de l’1 i quatre amb una categoria energètica d’E.
En el gràfic següent mostrem la relació de la potència instal·lada (W) d’aquests carrers amb
la mitjana de la il·luminació mitjana (lux) per superfície. Això vol dir que com més lluny de
l’eix X, major és la il·luminació i com més prop de l’eix Y, menor és la potència per a obtindre
aquesta il·luminació. Per tant, com més a l’esquerra i més amunt estiga situat el punt, major
eficiència energètica. Com que l’anàlisi realitzada es refereix a una mostra xicoteta de vies
urbanes, els resultats que es mostren a continuació no són extrapolables al conjunt del
municipi.

58

Aquestes dades són la distància entre fanals, l’amplària entre rastells, la il·luminació mitjana i la
potència instal·lada.
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Gràfic 23. Relació entre la mitjana de potència instal·lada (W) i la mitjana de
il·luminació mitjana (lux) per superfície (m2) d’una mostra de carrers de cada municipi59
Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i la informació de la distribuïdora elèctrica.
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Entre els carrers mostrejats, la mitjana de il·luminació se situa entre 15 i 20 luxs i una
potència instal·lada mitjana entre 50 i 100 W.
És destacable el cas d’Altea i Rafelbunyol, amb potència instal·lada molt baixa però amb
nivells de il·luminació mitjana per superfície també reduïts. En el cas d’Altea, si aquesta
situació fora extensible a la resta de vies urbanes, la implementació de mesures i l’eficiència
tècnica aconseguida (vegeu subobjectius 1.5, 2.1 i 2.2) hauria suposat com a conseqüència
que el municipi tinguera nivells de il·luminació mitjana molt reduïts.
Els dos municipis amb major potència mitjana als carrers mostrejats són Onda i Paterna. En
el cas d’Onda, actualment la potència per lluminària dels carrers de què ens han facilitat les
dades és de 250 W, i els gestors ens informen que està previst el canvi a led de 100 W.
També aquesta situació, si fora extensible a la resta del nucli urbà, justifica la ineficiència
tècnica que hem observat en el subobjectiu 2.2.
Respecte a Paterna, la potència mitjana és elevada pel fet que el municipi tenia un excés
d’il·luminació i dels 14.400 punts d’enllumenat solament aproximadament 6.000 es van
passar a led. Ens assenyalen els gestors que estan avaluant realitzar una inversió addicional
per a substituir la resta de lluminàries.
Els municipis de Castelló de la Plana, Oliva, València, Oriola, la Pobla de Farnals i Montcada,
amb nivells alts d’il·luminació, i si la situació observada és extensible a la resta de les

59 Només

hi apareixen aquells municipis que ens han facilitat totes les dades necessàries per al càlcul
de la ràtio.
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instal·lacions de l’enllumenat públic exterior, podrien analitzar si aquests nivells
d’il·luminació estan adequadament dimensionats i pot reduir-se la potència instal·lada.
En qualsevol cas, i si bé no podem extrapolar la conclusió per a la totalitat de vials dels
municipis fiscalitzats, el conjunt dels carrers mostrejats supera els requisits mínims
d’eficiència energètica. De manera resumida, considerem que els carrers assenyalats pels
gestors arriben de mitjana a una categoria energètica d’A, excepte en el cas d’Onda, en què
la mitjana resultant seria categoria E.

OBJECTIU 3. LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS EN ENLLUMENAT PÚBLIC
HA PERMÉS ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA ECONÒMICA?
Subobjectiu 3.1: Els ajuntaments van realitzar inversions en els anys 2015
a 2019 per a millorar l’eficiència energètica i van rebre ajudes per a això?
Com hem vist en els apartats anteriors d’aquest informe, la renovació i modernització de
les instal·lacions ha sigut el factor determinant per a la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic dels municipis.
El total invertit a renovar i implementar mesures d’eficiència energètica pels municipis de
la mostra de 2015 a 2019 va ser de 34 milions d’euros, incloses les inversions dels municipis
gestionats per ESE.
Gràfic 24. Inversió en el període 2015-2019 (euros per lluminària). Per municipi i tipus
de gestió
400
300
200
100
0

GD

GI

GI ESE

Mixta

Mitjana

Nota: El nombre de lluminàries per a l’obtenció d’aquesta ràtio correspon a 2019.
Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i les liquidacions dels pressupostos dels
municipis.

La totalitat de les inversions dutes a terme pels ajuntaments de Gandia i Paterna i la gran
part de les d’Altea es van dur a terme per les empreses de serveis energètics, ja que els seus
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contractes de gestió indirecta preveuen que la incorporació i renovació d’equips i
instal·lacions han de ser executades i finançades per l’adjudicatari, per mitjà dels estalvis
energètics aconseguits dins del període de vigència del contracte (vegeu quadre 15).
Els municipis que més van invertir per lluminària van ser l’Alfàs del Pi, Altea, Gandia, la Pobla
de Vallbona i Paterna. L’Alfàs del Pi i la Pobla de Vallbona, l’enllumenat dels quals es
gestiona directament, van obtindre ajudes pel 84,4% i el 85,2% respectivament de la
inversió. En els dos casos es tracta de préstecs de l’IDAE (vegeu subobjectiu 1.3). Les
inversions d’Altea, Gandia i Paterna, com ja hem assenyalat en el paràgraf anterior, es van
executar a càrrec dels pressupostos de les empreses ESE.
Les ajudes rebudes per a dur a terme aquestes inversions s’han comparat entre municipis
en funció del nombre de lluminàries que formen part del seu parc a 31 de desembre de
2019. La diferència entre l’import invertit i l’import de les ajudes rebudes és la quantia o
esforç que cada municipi ha realitzat amb els seus recursos propis.
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Quadre 18. Ajudes i inversió en el període 2015-2019 (euros per lluminària). Per
municipi i tipus de gestió

Municipi

Forma de
gestió

Inversió per
lluminària

Ajuda per
lluminària

Finançament
propi

Altea

GI ESE

297

0

297

Gandia

GI ESE

251

0

251

Paterna

GI ESE

229

0

229

Sant Vicent del Raspeig

GD

163

34

128

Alacant

GD

146

20

126

L’Alfàs del Pi

GD

382

322

59

Almoradí

GD

69

27

42

Mixta

238

203

35

L’Alcora

GD

95

62

34

Benissa

GD

206

174

32

Sogorb

GD

83

54

29

Xeraco

GD

198

181

17

Algemesí

GD

55

38

16

València

GI

103

89

14

Altura

GD

46

33

13

Albatera

GD

41

29

12

Oriola

GD

17

7

10

Xàbia

GD

40

32

8

Oliva

GD

43

36

7

Castelló de la Plana

GI

6

1

6

Montcada

GD

50

48

2

Cocentaina

GD

122

123

-1

Rafelbunyol

GD

160

162

-1

Onda

GD

0

3

-3

La Pobla de Farnals

GD

119

127

-7

Vilallonga

GD

25

73

-48

Los Montesinos

GD

130

187

-57

La Pobla de Vallbona

Nota: El nombre de lluminàries per a l’obtenció d’aquesta ràtio correspon a 2019.
Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i la informació obtinguda de les entitats
concedents de subvencions.
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De la lectura del quadre anterior destaquem el següent:


En el cas d’Altea, Gandia i Paterna, les inversions són finançades per les mateixes
empreses de servei energètic, dins del pla de negoci presentat i acceptat pels
ajuntaments en adjudicar els respectius contractes. És a dir, les ESE assumeixen el
desemborsament inicial dels equips i la seua instal·lació, que cobren a l’ajuntament
durant el termini d’execució del contracte com a part del preu del servei.



Entre els municipis amb gestió directa, Sant Vicent del Raspeig i Alacant han fet un
esforç significatiu, perquè el 78,5% i el 86,3% de les seues inversions en enllumenat
públic exterior van ser finançades amb recursos propis.



En alguns casos, els imports de les ajudes concedides superen les inversions realitzades.
El motiu d’aquesta diferència és degut fonamentalment a desfasaments temporals
entre el moment de la concessió i el moment de l’execució de les inversions (o fins i tot
de la seua comptabilització). Com que la nostra fiscalització no és de regularitat, no
hem indagat sobre si hi concorren circumstàncies que puguen donar lloc a
reintegrament d’ajudes.

Subobjectiu 3.2: Les inversions econòmiques realitzades en els últims
anys han suposat una reducció del consum energètic?
L’estudi de l’eficiència, eficàcia i economia de qualsevol activitat requereix les anàlisis
prèvies oportunes per a establir els objectius que es pretenen aconseguir i la raonabilitat
de la inversió respecte a aquests objectius. En el cas de la gestió de l’enllumenat públic
exterior, les inversions que s’han dut a terme s’haurien d’haver sustentat en estudis
d’avaluació que permeteren obtindre la informació necessària per a decidir sobre la
conveniència de la inversió en tecnologia eficient que s’ha dut a terme.
Dels vint-i-set municipis de la mostra i obviant els tres que van optar per una gestió
indirecta per ESE, que no han realitzat inversions amb càrrec als seus pressupostos60 i les
anàlisis de viabilitat dels quals s’han estudiat en el subobjectiu 2.3 d’aquest informe, només
en dos municipis, València i l’Alcora, es van plantejar uns objectius d’estalvi energètic
després de la inversió. I només a València es va preveure, a més, el temps de recuperació
de la inversió tenint en compte els estalvis futurs en consum energètic.
La variació que s’ha produït en el consum energètic a conseqüència de la inversió
econòmica duta a terme es mostra en el gràfic següent.

60

Altea ha reconegut obligacions en el capítol 6 per import total de 131.646 euros en el període
2015-2019. Es tracta d’inversions addicionals a les executades per l’ESE, que van ascendir a 1.517.235
euros.
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Gràfic 25. Correlació entre la inversió per lluminària i el percentatge de variació en el
consum d’energia (kWh/a). Període 2015-2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i les liquidacions dels pressupostos dels
municipis.

En aquest gràfic destaquen els ajuntaments d’Alacant, Altura, Sant Vicent del Raspeig i la
Pobla de Vallbona, la correlació dels quals entre consum i inversió se separa de la línia de
tendència, la qual cosa vol dir que la inversió realitzada ha tingut poca repercussió o gens
en la reducció del consum. En el cas d’Altura i Sant Vicent del Raspeig la inversió va ser
destinada a la seguretat i ampliació de les instal·lacions elèctriques, per la qual cosa la seua
repercussió en el consum va ser menor que en altres municipis.
Positivament destaquen els ajuntaments de Xàbia, Xeraco i Altea. En aquests casos una
inversió per lluminària menor ha tingut un impacte molt major en la variació del consum,
pel fet que la substitució de lluminàries s’ha reforçat amb altres mesures com la instal·lació
de mecanismes de reducció de flux i de sistemes de telegestió o la negociació de les tarifes
elèctriques.
En definitiva, les inversions dutes a terme pels municipis en el període 2015-2019, que de
terme mitjà van ser de 110 euros per lluminària, han permés reduir el consum energètic per
lluminària en un 14,2% de mitjana entre els vint-i-sis municipis de què tenim informació.
Un menor consum energètic té un impacte mediambiental, però a més l’estalvi econòmic
obtingut per les entitats els permet una ràpida recuperació de la inversió realitzada,
sobretot si la inversió va acompanyada d’altres mesures relacionades amb la gestió.
Per als municipis que sí que han reduït els seus consums i no són gestionats per les ESE, el
termini mitjà de recuperació ha sigut de 5,2 anys i destaquen especialment els casos de
Xàbia, Rafelbunyol, la Pobla de Farnals, València i Xeraco, amb recuperació en menys de
cinc anys.
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Gràfic 26. Recuperació de la inversió en infraestructures d’enllumenat amb els estalvis
en el consum d’energia (anys). Per municipi i tipus de gestió
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Notes:
1.

Els anys de recuperació de la inversió s’obtenen en dividir l’import total de la inversió per l’estalvi obtingut
en 2019 respecte a 2015 (diferència entre el consum de 2015 i el consum de 2019).

2.

No hem tingut en compte els municipis gestionats per una ESE, ja que les inversions són executades
directament per les empreses com a part del pla de negoci acordat.

3.

En aquest gràfic no estan representats aquells municipis en què s’ha incrementat el consum en el període
analitzat. Tampoc hem representat Castelló de la Plana, que no havia realitzat la inversió rellevant a 31 de
desembre de 2019.

4.

L’Alfàs del Pi i la Pobla de Farnals no han pogut extraure de la seua comptabilitat la despesa del
subministrament en energia elèctrica del seu enllumenat públic exterior, per la qual cosa hem calculat les
despeses multiplicant els consums anuals pel cost mitjà kWh dels municipis de la mostra.

5.

La Pobla de Vallbona realitza la inversió finançada per la IDAE, d’1.535.103 euros en 2019 que hem eliminat
de l’anàlisi ja que no s’ha reflectit en els estalvis dels quatre anys anteriors.

Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i les liquidacions dels pressupostos dels
municipis.

Subobjectiu 3.3: S’observen diferències en els costos totals en què han
incorregut els municipis segons la modalitat de gestió de l’enllumenat
públic exterior?
En el subobjectiu 2.2 d’aquest informe analitzàvem la despesa corrent en què havia
incorregut cada un dels municipis de la mostra en la prestació del servei d’enllumenat
públic exterior.
En aquest apartat analitzarem i compararem el cost total del servei públic de l’enllumenat
públic, incorporant el cost anual de les inversions. Per a això, a les despeses corrents
addicionem l’amortització estimada61 de les inversions realitzades en els últims cinc anys.

61

Per als nostres càlculs i a l’efecte d’homogeneïtzar la informació entre municipis, hem optat per
computar com a despesa de l’exercici 2019 el 20% de la inversió acumulada en el període 2015-2019.
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El cost anual, que podem considerar que és un indicador de l’eficiència econòmica del
servei d’enllumenat públic, se situa en 140 euros per lluminària de mitjana entre els vint-iset municipis.
Els costos oscil·len entre els 230 euros per lluminària en el cas d’Onda, un 64,3% superior a
la mitjana d’aquesta mostra de municipis (140 euros/lluminària), i els 77 euros per
lluminària de Vilallonga, un 45% inferior a la mitjana. Tan sols un dels municipis amb gestió
indirecta (Altea), es troba entre els més baixos de la mostra realitzada per la Sindicatura.
Segons les dades reflectides en el gràfic següent, la classificació d’eficiència econòmica no
és sensible al tipus de gestió, perquè s’intercalen municipis de gestió indirecta amb aquells
que gestionen directament el servei d’enllumenat públic.
Gràfic 27. Cost total en 2019 (euros per lluminària). Per municipi i tipus de gestió
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Nota: L’Alfàs del Pi, Altura i la Pobla de Farnals no han pogut extraure de la seua comptabilitat la despesa del
subministrament en energia elèctrica del seu enllumenat públic exterior, per la qual cosa hem calculat les despeses
multiplicant els consums anuals pel cost mitjà kWh dels municipis de la mostra.
Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i les liquidacions dels pressupostos dels
municipis.

Igual que vam fer en el subobjectiu 2.2, l’anàlisi del cost total (euros per lluminària) es pot
segregar en termes de preu (quant li costa a l’entitat en euros cada kWh consumit) i en
termes d’eficiència energètica (el consum de kWh per cada lluminària62 és un referent per
a considerar que una instal·lació serà més eficient tècnicament com menys kWh consumisca
per punt de llum).

Aquesta hipòtesi és molt prudent, però consistent amb el termini mitjà de recuperació de les
inversions i equivalent a una vida útil de 5 anys (unes 21.000-22.000 hores de funcionament de les
lluminàries led, molt per sota de les hores que solen garantir els fabricants).
62

Tal com ja hem assenyalat, la no disponibilitat d’informació fiable sobre els nivells d’il·luminació
agregada per municipi ens ha impedit realitzar una anàlisi de l’eficiència en termes d’intensitat de
llum subministrada.
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Gràfic 28. Cost total en 2019: preu (euros per kWh) i consum energètic (kWh per
lluminària)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i les liquidacions dels pressupostos dels
municipis.

En el gràfic anterior s’observa que les entitats gestionades de manera indirecta per mitjà
d’una ESE aconsegueixen notables nivells d’eficiència energètica amb nivells reduïts de
consum de kWh per lluminària, però tenen el cost per kWh més elevat.
En la zona ombrejada de color aiguamarina (quadrant inferior esquerre) se situen els
municipis amb menor preu unitari i menor consum energètic per lluminària.
Si bé cap municipi es troba en la zona ombrejada de color pruna (quadrant superior dret),
hem de destacar negativament el cas del municipi d’Onda, ja que té un preu superior a la
mitjana amb el major consum energètic per lluminària.
En conclusió, si bé el termini de recuperació de les inversions econòmiques és relativament
curt i inferior a la vida útil de les lluminàries led,63 l’elevada quantia d’aquestes pot ser
incompatible amb la situació economicopatrimonial de les entitats locals, que han de fer
front a possibles restriccions pressupostàries o problemes de liquiditat. Per aquest motiu,
els municipis necessiten programes d’ajuda d’altres administracions per a finançar aquestes
inversions, o bé optar pel model de gestió indirecta per mitjà d’una empresa de serveis
energètics, les prestacions del qual inclouen no sols la gestió i el subministrament energètic,
sinó també les inversions en mesures d’estalvi energètic. En aquest últim cas, l’entitat local
haurà de cedir part dels estalvis futurs a les ESE com a part de la retribució de les
contraprestacions rebudes, per la qual cosa cada entitat ha d’avaluar la conveniència
63

Els fabricants solen garantir una vida útil entre 30.000 i 100.000 hores de funcionament, que
equivalen entre 6,9 i 23,1 anys d’il·luminació en horari de nit (4.321 hores nocturnes a l’any). En els
contractes amb les empreses de serveis energètics consta una garantia per a les lluminàries de 10
anys.
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d’optar per un model o un altre en funció de la capacitat de finançament propi i de la
capacitat per a dur a terme una gestió diligent del servei.
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Per a determinar els municipis que formen part d’aquesta mostra, vam fer una anàlisi prèvia
de la despesa del subconcepte 221.00, “Subministrament d’energia elèctrica”, obtingut de
les liquidacions pressupostàries disponibles dels exercicis 2015 a 2018 i de les ajudes en
eficiència energètica concedides en aquest mateix període per l’IVACE, IDAE i les tres
diputacions provincials. A més, vam tindre en compte els criteris següents:
1.

L’anàlisi prèvia realitzada ens va portar a concloure que la població i la superfície del
municipi estan directament relacionats amb la despesa energètica per habitant. De
manera que la densitat de població (habitants per km2) influeix en la despesa d’energia
elèctrica en enllumenat, ja que un municipi necessita estar il·luminat, qualsevol que siga
el nombre d’habitants empadronats. Per això vam decidir incloure en la mostra
municipis de diferents densitats, des de vint-i-set habitants per km2, en el cas d’Altura,
fins a les tres capitals de província, Alacant, Castelló de la Plana i València, que tenen
una densitat de població de 1.647, 1.535 i 5.681 habitants per km2 respectivament.

2.

Vam seleccionar municipis amb una despesa notòriament superior i inferior respecte a
la mitjana del seu tram. De manera que la mostra comprenguera ajuntaments en què
la gestió haja sigut determinant per a la major o menor despesa d’energia.

3.

La mostra comprén municipis de les tres províncies.
La mostra té més municipis de la província d’Alacant perquè en aquesta província han
rebut major nombre i import d’ajudes (proporcionalment a la seua població) que la
província de València i Castelló.

4.

Els municipis seleccionats són tant de l’interior com costaners.

5.

Tots excepte Vilallonga, Gandia, Altea i Paterna han rebut ajudes relacionades amb
l’eficiència d’altres administracions públiques, de manera que hem pogut analitzar el
grau d’eficiència d’aquestes actuacions.

6.

Vam intentar que la mostra recollira municipis el servei d’enllumenat dels quals es
gestionara per diferents modalitats de gestió.
La relació de municipis fiscalitzats classificats per modalitat de gestió, tram de densitat
de població i província, es mostra en el quadre següent:
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Quadre 1. Relació de municipis de la mostra per província i tipus de gestió
Província/Municipi

Tipus de
gestió

Habitant
per km2

Alacant

11

Albatera

GD

195,68

Alacant

GD

1.647,42

L’Alfàs del Pi

GD

1.041,17

Almoradí

GD

481,19

GI ESE

638,83

Altea
Benissa

GD

54,47

Cocentaina

GD

216,40

Los Montesinos

GD

323,15

Oriola
Sant Vicent del
Raspeig
Xàbia

GD

210,13

GD
GD

1.425,03
396,91

Castelló

5

L’Alcora

GI

109,58

Altura

GD

27,08

Castelló de la Plana

GD

1.534,97

Onda

GD

229,67

Sogorb

GD

83,69

València
Algemesí
Gandia

11
GD

660,65

GI ESE

1.213,69

Montcada

GD

1.377,26

Oliva

GD

420,47

Paterna
La Pobla de Farnals
La Pobla de Vallbona
Rafelbunyol

Total
municipis

GI ESE

1.929,04

GD

2.171,75

Mixta

727,13

GD

2.125,95

València

GI

5.680,95

Vilallonga

GD

99,33

Xeraco

GD

282,00

Total mostra

27

Font: Elaboració pròpia.
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Quadre 1: Detall del nombre de lluminàries substituïdes. Per municipi i tipus de gestió
Lluminàries substituïdes de 2008 a 2015

Municipi

Lluminàries
Total
%
Tipus de substituïdes
lluminàries substituïdes
gestió de 2008-2015 a 31/12/2015 2008-2015

Lluminàries substituïdes de 2015 a 2019
Lluminàries
substituïdes
2015-2019

Total
%
lluminàries substituïdes
a 31/12/2019 2015-2019

% de
substitució
lluminàries a
31-12-2019

Alacant

GD

N/D

37.500

-

N/D

40.000

-

-

Albatera

GD

319

2.194

14,5%

253

2.202

11,5%

26,0%

L’Alfàs del Pi

GD

0

3.919

0,0%

3.919

4.100

95,6%

95,6%

Almoradí

GD

1.000

4.000

25,0%

1.000

4.000

25,0%

50,0%

GI ESE

211

5.086

4,1%

4.755

5.551

85,7%

89,8%

Benissa

GD

88

2.078

4,2%

784

2.078

37,7%

42,0%

Cocentaina

GD

392

3.507

11,2%

637

3.667

17,4%

28,5%

Los Montesinos

GD

50

1.490

3,4%

758

1.490

50,9%

54,2%

Oriola

GD

0

27.150

0,0%

2.430

27.240

8,9%

8,9%

Sant Vicent del
Raspeig

GD

0

9.469

0,0%

2.202

9.251

23,8%

23,8%

Xàbia

GD

583

5.772

10,1%

1.500

6.889

21,8%

31,9%

L’Alcora

GD

1.013

2.589

39,1%

468

2.592

18,1%

57,2%

Altura

GD

0

1.213

0,0%

89

1.213

7,3%

7,3%

Castelló de la
Plana

GI

822

28.177

2,9%

211

29.195

0,7%

3,6%

Onda

GD

N/D

6.194

-

N/D

6.589

-

-

Sogorb

GD

932

2.773

33,6%

861

2.855

30,2%

63,8%

Algemesí

GD

0

5.200

0,0%

1.071

5.200

20,6%

20,6%

GI ESE

0

12.006

0,0%

12.006

13.471

89,1%

89,1%

Altea

Gandia
Montcada

GD

1.938

3.719

52,1%

1.781

4.381

40,7%

92,8%

Oliva

GD

300

6.920

4,3%

300

7.110

4,2%

8,6%

GI ESE

0

14.403

0,0%

6.108

14.403

42,4%

42,4%

La Pobla de
Farnals

GD

0

1.837

0,0%

500

1.837

27,2%

27,2%

la Pobla de
Vallbona

Mixta

0

7.549

0,0%

5.022

7.549

66,5%

66,5%

Rafelbunyol

GD

0

2.135

0,0%

513

2.135

24,0%

24,0%

València

GI

1.000

107.295

0,9%

58.602

101.183

57,9%

58,8%

Vilallonga

GD

N/D

N/D

-

N/D

957

-

-

Xeraco

GD

608

1.240

49,0%

632

1.240

51,0%

100,0%

Paterna

Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris i la documentació addicional presentada.
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Quadre 2. Contaminació lumínica dels municipis de la mostra. Per trams de % FHSinst i
tipus de gestió
% Lluminàries amb flux hemisfèric superior instal·lat
Municipi

Tipus de
gestió

FHSinst
<3,0%

FHSinst
>3%≤10%

FHSinst
>10%≤25%

FHSinst
>25%

% Total

Alacant

GD

25,0%

25,0%

35,0%

15,0%

100,0%

Albatera

GD

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

L’Alfàs del Pi

GD

0,0%

0,0%

86,0%

14,0%

100,0%

Almoradí

GD

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Altea

GI ESE

Benissa

GD

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Cocentaina

GD

89,8%

5,8%

2,4%

2,0%

100,0%

Los Montesinos

GD

51,0%

45,0%

3,0%

1,0%

100,0%

Oriola

GD

80,0%

1,0%

2,0%

17,0%

100,0%

Sant Vicent del
Raspeig

GD

96,7%

0,0%

1,6%

1,7%

100,0%

Xàbia

GD

78,2%

21,2%

0,5%

0,1%

100,0%

L’Alcora

GD

65,0%

34,0%

0,0%

1,0%

100,0%

Altura

GD

7,3%

79,6%

0,0%

13,1%

100,0%

Castelló de la Plana

GI

44,7%

13,0%

36,4%

5,8%

100,0%

Onda

GD

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Sogorb

GD

60,0%

18,0%

17,0%

5,0%

100,0%

Algemesí

GD

91,3%

0,0%

8,7%

0,0%

100,0%

GI ESE

96,5%

0,9%

1,2%

1,5%

100,0%

Montcada

GD

96,0%

4,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Oliva

GD

5,0%

0,0%

0,0%

95,0%

100,0%

GI ESE

95,0%

5,0%

0,0%

0,0%

100,0%

GD

78,8%

15,0%

1,5%

4,7%

100,0%

Mixta

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Rafelbunyol

GD

93,6%

0,0%

0,7%

5,7%

100,0%

València

GI

59,9%

24,8%

1,1%

14,2%

100,0%

Vilallonga

GD

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Xeraco

GD

98,0%

2,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Gandia

Paterna
La Pobla de Farnals
La Pobla de Vallbona

Font: Elaboració pròpia a partir de les contestacions dels qüestionaris.
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Quadre 3. Inversions, consum 2015 a 2019 per habitant i consums per lluminària 2015 i 2019. Per municipi i tipus de gestió

Tipus de
gestió

% de
substitució
de
lluminàries
(2008-2019)

%
lluminàries
que
disposen de
rellotge
astronòmic

Alacant

GD

N/D

87,5%

7,5%

95,0%

71

79

82

86

Albatera

GD

26,0%

100,0%

0,0%

N/D

74

74

77

L’Alfàs del Pi

GD

95,6%

0,0%

100,0%

100,0%

114

113

Almoradí

GD

50,0%

0,0%

0,0%

37,5%

84

GI ESE

89,8%

100,0%

100,0%

97,6%

Benissa

GD

42,0%

0,0%

0,0%

Cocentaina

GD

28,5%

2,1%

Los Montesinos

GD

54,2%

Oriola

GD

Sant Vicent del Raspeig

Municipi

%
Consums per habitant (2015 a 2019)
lluminàries
en euros
amb
% lluminàries
sistema de amb reducció
telegestió
del flux
2015
2016 2017 2018
2019

Consums per
lluminària (2015 i
2019) en euros

2015

2019

81

626

678

78

78

399

432

131

120

63

632

312

78

73

79

77

417

401

87

43

31

32

31

385

123

N/D

103

109

97

101

67

575

356

0,0%

94,9%

141

143

138

137

131

458

411

100,0%

0,0%

100,0%

205

199

188

170

136

677

453

8,9%

41,1%

0,0%

62,4%

202

213

223

221

207

614

588

GD

23,8%

97,4%

11,3%

23,9%

87

85

81

81

77

515

485

Xàbia

GD

31,9%

100,0%

0,0%

90,0%

73

65

57

55

57

349

229

L’Alcora

GD

57,2%

99,4%

0,0%

93,3%

129

116

110

111

108

529

433

Altura

GD

7,3%

91,3%

13,6%

20,9%

154

153

157

163

175

463

508

Castelló de la Plana

GI

3,6%

39,0%

60,5%

76,6%

89

99

97

96

95

539

558

Onda

GD

N/D

100,0%

0,0%

100,0%

201

183

186

187

201

810

758

Sogorb

GD

63,8%

70,3%

5,7%

92,3%

141

142

136

132

136

461

427

Altea
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%
lluminàries
que
disposen de
rellotge
astronòmic

Municipi

Tipus de
gestió

% de
substitució
de
lluminàries
(2008-2019)

Algemesí

GD

20,6%

0,0%

0,0%

6,3%

56

48

44

43

GI ESE

89,1%

21,8%

78,2%

96,0%

84

45

44

Montcada

GD

92,8%

90,0%

5,2%

84,9%

62

58

Oliva

GD

8,6%

100,0%

3,1%

0,0%

105

GI ESE

42,4%

100,0%

100,0%

100,0%

GD

27,2%

100,0%

0,0%

Mixta

66,5%

100,0%

Rafelbunyol

GD

24,0%

València

GI

Vilallonga
Xeraco

Gandia

Paterna
La Pobla de Farnals
La Pobla de Vallbona

%
Consums per habitant (2015 a 2019)
lluminàries
en euros
amb
% lluminàries
sistema de amb reducció
telegestió
del flux
2015
2016 2017 2018
2019

Consums per
lluminària (2015 i
2019) en euros

2015

2019

48

300

251

44

54

527

301

54

49

57

364

288

102

108

114

115

397

405

72

54

55

54

53

339

260

27,2%

170

172

161

138

121

720

527

58,9%

100,0%

135

137

130

135

101

412

326

100,0%

0,0%

0,0%

181

178

169

143

123

753

515

58,8%

99,8%

65,0%

98,8%

95

94

82

69

70

694

553

GD

N/D

–

–

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

GD

100,0%

100,0%

97,7%

99,4%

114

112

75

57

58

539

266

Nota: Vilallonga no ha presentat els consums ni tampoc l’autorització per a la sol·licitud d’informació a la companyia comercialitzadora.
Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes del qüestionari i informació aportada per Iberdrola.
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveuen les seccions 1220 i 3200 del
Manual de fiscalització de la Sindicatura, es va remetre, el 9 de febrer de 2021, a la Direcció
General d’Indústria, Energia i Mines i, el 10 de febrer de 2021, als coordinadors dels 27
municipis revisats i de les tres diputacions provincials de la Comunitat Valenciana, així com
a l’IVACE, el document de treball que recollia els principals aspectes de la fiscalització
realitzada (objectiu i abast de l’auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i
evidències obtingudes), una vegada finalitzada la fase del treball de camp per a l’anàlisi i
perquè ens enviaren els seus comentaris i observacions.
En l’esborrany de l’informe elaborat a partir del document de treball esmentat es van
recollir, si era el cas, les observacions i es van efectuar les modificacions que es
consideraven oportunes per la Sindicatura, derivades de la fase a què s’ha fet referència
adés.
Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985,
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta
institució pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe, aquest es va remetre
el 29 de març de 2021 als alcaldes dels ajuntaments revisats, als presidents de les
diputacions provincials, a la directora general de l’IVACE i als directors generals de Transició
Ecològica i d’Indústria, Energia i Mines, per tal que hi formularen les al·legacions que
estimaren convenients, amb un termini que va finalitzar el 15 d’abril de 2021.
Dins del termini concedit no es van presentar al·legacions; l’Ajuntament de València n’ha
presentat de manera extemporània. Els ajuntaments de Montcada i Paterna han comunicat
per mitjà d’un escrit la seua conformitat amb el contingut de l’esborrany de l’Informe.
Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:
1.

Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.

2.

Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.

En els annexos III i IV s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara.
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APROVACIÓ DE L’INFORME
En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig,
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim
Interior i dels programes anuals d’actuació de 2019, 2020 i 2021 d’aquesta institució, el
Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 30 d’abril de 2021, va aprovar
aquest informe de fiscalització.
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ANNEX III
Al·legacions presentades

JUSTIFICANTE DE SALIDA
Oficina: Registro General del Ayuntamiento de Moncada O00016280
Fecha y hora de presentación: 15-04-2021 13:18:23 (Hora peninsular)
Fecha y hora de registro: 15-04-2021 13:18:23 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE21s00004960095

Interesado
Código de Origen: L01461712

Código postal:

Razón social:

País:

Ayuntamiento de Moncada

Dirección:

D.E.H:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro
Resumen/asunto:

Alegaciones interpuestas al borrador de “Informe de fiscalización de la auditoria operativa
de la gestión del alumbrado público exterior de los municipios de la Comunidad
Valenciana. Ejercicios 2015 a 2019” con el código (PAA2019/26)

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847
Ref. externa:
Nº Expediente:
Observaciones:
Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Notificacion_Sindicatura_de_Cuentas.pdf

892.47
KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Observaciones

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-e3f69d48b374cc1b2dcba48f76f1cad6

Enlace de descarga:

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/ORVE-e3f69d48b374cc1b2dcba48f76f1cad6

La oficina Registro General del Ayuntamiento de Moncada, a través del proceso de firma electrónica reconocida, declara que los
documentos electrónicos anexados corresponden con los originales aportados por el interesado, en el marco de la normativa vigente.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento
de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo
que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 3C66-6F51-6A53-7C83-D492-6497-9483-063A-5D55-7FC6-CD2B-356A-47C7-F280
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3C66-6F51-6A53-7C83-D492-6497-9483-063A-5D55-7FC6-CD2B-356A-47C7-F280

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN
Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación: 15-04-2021 13:34:32 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE21e00004962425

Interesado
Código de Origen: L01461712

Código postal:

Razón social:

País:

Ayuntamiento de Moncada

Dirección:

D.E.H:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro
Resumen/asunto:

Alegaciones interpuestas al borrador de “Informe de fiscalización de la auditoria operativa
de la gestión del alumbrado público exterior de los municipios de la Comunidad
Valenciana. Ejercicios 2015 a 2019” con el código (PAA2019/26)

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847
Ref. externa:
Nº Expediente:
Observaciones:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Notificacion_Sindicatura_de_Cuentas.pdf

892.47
KB

Copia electrónica
auténtica

Documento adjunto

Observaciones

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-e3f69d48b374cc1b2dcba48f76f1cad6

Enlace de descarga:

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

justificante_salida.pdf

154.18 KB

Original

Documento adjunto

Observaciones

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-a7b65d188840a4e46000d713c5018c4b

Enlace de descarga:

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.ht
m

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 6A30-3D83-8E2C-596F-4A23-4F79-4B60-16E5-E563-78C6-A47C-366D-3777-22FA
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/6A30-3D83-8E2C-596F-4A23-4F79-4B60-16E5-E563-78C6-A47C-366D-3777-22FA

EL/LA RESPONSABLE DE URBANISMO Y
PLANEAMIENTO
MIREIA CALERO JAEN
15/04/2021

FIRMADO POR

DESTINATARIO:
AJUNTAMENT DE MONCADA
Urbanismo y Planeamiento

SINDICATURA DE COMPTES

Major, 63 - 46113 Moncada València

Expediente 763705C: Solicita informe de la gestión del alumbrado público

Nº Salida en Registro: 2509 / 2021
15/04/2021

SELLO

Se remite para su conocimiento la siguiente relación de documentos:
• Notificación alegaciones - SEFYCU 2646087
CSV: JYAA L4L4 UFZN TYD7 EYDE
SHA3-512:
BFlBsD0NeREryXwgIDOtrHmr5sF56aU38lmXYKV1ik1WnVLwN+WpDwqSkX5FVbiy7vdIzTArTNtIc4HcqsVS+Q==

• Informe al borrador alegaciones sindicato de cuentas - SEFYCU 2646047
CSV: JYAA L4LR FYXC D4AM LRFV
SHA3-512: AKTPW/I5VhCbkyvj1vyZW6j5mE6eFy27BZRpxnfJQEqtc/lZ0wbGoxnqO/Iit8u0wOfyCzuIczIsjL9AG1hfLQ==

AJUNTAMENT DE MONCADA

Código Seguro de Verificación: JYAA L4L4 VWAN TDVM KRYQ

Oficio de remisión SINDICATURA DE COMPTES - Notificación alegaciones - SEFYCU 2646087
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://moncada.sedipualba.es/
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Urbanismo y Planeamiento
EL/LA RESPONSABLE DE URBANISMO Y
PLANEAMIENTO
MIREIA CALERO JAEN
15/04/2021

FIRMADO POR

Expediente 763705C

NIF: P4617300A

Adjunto remito alegaciones interpuestas al borrador de “Informe de fiscalización de la auditoria
operativa de la gestión del alumbrado público exterior de los municipios de la Comunidad Valenciana.
Ejercicios 2015 a 2019” con el código (PAA2019/26), para su conocimiento y efectos oportunos.

Nº Salida en Registro: 2509 / 2021
15/04/2021

SELLO

AJUNTAMENT DE MONCADA

Código Seguro de Verificación: JYAA L4QM AYKF YQ7H AKVR

Notificación alegaciones - SEFYCU 2646087
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://moncada.sedipualba.es/

Pág. 1 de 1

Oficina Técnica
PABLO ANTONIO GUINOT MARTINEZ
Ingeniero Técnico
15/04/2021

FIRMADO POR

Expediente 763705C

NIF: P4617300A

Asunto: REMISION ESCRITO SOBRE EL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA
DE LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN LOS MUNICIPIOS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. Ejercicios 2015-2019

Expediente:
Procedimiento:
Núm. registro entrada:
Fecha registro entrada:

763705C
GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA - INFORMES - URBANISTICOS

2584
30/03/2021

En contestación a su escrito de fecha 29/03/2021, sobre actuaciones en materia de
gestión del alumbrado público exterior en los municipios de la Comunidad
Valenciana, Ejercicios 2015-2019, a efectos de que los interesados efectúen, en el caso,
las alegaciones que estimen oportunas, tengo que comunicarle que en la Oficina técnica
del Ayuntamiento de Moncada, consta la emisión del cuestionario sobre diversos aspectos
relacionados con la gestión del alumbrado público en su municipio con fecha 20 de Agosto
2020, correcciones efectuadas al mismo el 21 de Diciembre 2020, el informe emitido por
el técnico sobre el documento de trabajo del 23 de Febrero 2021, el cual dice ... "
En relación con el borrador del informe de auditoría operativa sobre actuaciones en
materia de gestión del alumbrado público exterior en los municipios de la
Comunidad Valenciana, Ejercicios 2015-2019, recibido con la fecha y número de registro
indicada en el encabezado de este escrito, informa que este departamento no tiene
ninguna alegación que remitir ... "

Le comunico para sus conocimiento y efectos.
cordialmente,
Firmado electrónicamente por
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Asunto

Destinatario

COMUNICACIÓN SOBRE INFORME AUDITORIA
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR

SINDICATURA DE CUENTAS
C/ SAN VICENTE, Nº4 ,
46002 - VALENCIA
VALENCIA

VISTO el requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en registro
ORVE de fecha 29.03.2021, número de registro REGAGE21e00003545869, en relación al borrador del informe de
fiscalización de la A.O. de la gestión de alumbrado público exterior de los municipios de la Comunidad Valenciana,
ejercicios 2015 a 2019 (PAA 2019/26) para alegaciones hasta el 15.04.2021.

Por medio de la presente, se le traslada contenido literal de informe emitido por la Oficina Técnica
Municipal en código de documento 25715I00E7, de fecha 08.04.2021, CSV 1L282111615T4S170GBP

“Interesado: Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana
Asunto: Auditoria operativa de la gestión del alumbrado público exterior de los municipios de la Comunidad
Valenciana.
El Técnico que subscribe, con relación al asunto de referencia, informa:
El informe emitido por la citada entidad, (notificado a efectos a alegaciones ) es el resultado de aporte de cuestionarios
solicitados, documentación técnica y administrativa del servicio de alumbrado público municipal e incluso de visitas a las
instalaciones municipales con el personal auditor.
El modo de gestión que el municipio de Paterna dispone (Gestión indirecta mediante Empresa de Servicios
Energéticos) coincide únicamente con el formato que dispone Gandia y Altea. La inversión realizada se amortiza mediante el
contrato y esto agiliza la obtención de los objetivos energéticos.
Analizado el informe, los datos obrantes en el mismo coinciden con los aportados por parte del que subscribe por lo
que procede la tramitación del mismo.
Lo que se informa para los efectos oportunos”

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Ajuntament de Paterna * Plaça Enginyer Castells, nº1 * 46980 * Paterna * VALENCIA * Tel:
1

CAMPOS MORAGON,
NURIA
TENIENTE DE ALCALDE DE
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
09/04/2021 13:45

* Fax: 961379698 * http://www.paterna.es

ANNEX IV
Informe sobre les al·legacions presentades

Auditoria operativa de la gestió de l’enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat
Valenciana. Exercicis 2015-2019

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A l’ESBORRANY DE
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AUDITORIA OPERATIVA DE LA
GESTIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DELS MUNICIPIS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. EXERCICIS 2015-2019
Les al·legacions s’han analitzat diferenciant les diferents entitats que les han formulades i
respecte a aquestes s’informa del següent:

A) Ajuntament de Montcada
Per mitjà d’un escrit de la responsable d’Urbanisme i Planejament amb data 15 d’abril de
2021, l’entitat ens comunica la seua conformitat amb el contingut de l’esborrany de
l’Informe.

B) Ajuntament de Paterna
Per mitjà d’un escrit del tinent d’alcalde de Seguretat, Mobilitat i Transició Ecològica amb
data 9 d’abril de 2021, l’entitat ens comunica la seua conformitat amb el contingut de
l’esborrany de l’Informe.

C) Ajuntament de València
Per mitjà d’un escrit de 20 d’abril de 2021 de la cap del Servei d’Arquitectura i de Serveis
Centrals Tècnics i del vicesecretari general de l’Ajuntament de València es van remetre
extemporàniament les al·legacions a l’esborrany de l’Informe, respecte a les quals
s’assenyala el següent:

Primera al·legació
Apartats de l’esborrany de l’Informe
Apartat 3, “Conclusions”, punt 5, tercera vinyeta, en la pàgina 16, i apartat “Subobjectiu 1.5”
de l’apèndix 3, paràgraf 34 i gràfic 13, en la pàgina 62.
Comentaris
L’entitat fiscalitzada va interpretar que la pregunta del qüestionari sobre percentatge de
lluminàries amb rellotge astronòmic feia referència únicament a aquelles en les quals el
rellotge astronòmic estiguera situat al seu interior, i no ens van informar de les lluminàries
que disposen de rellotge astronòmic en el centre de comandament. Amb independència
de la ubicació, la funcionalitat és idèntica. En conseqüència, la resposta correcta és el 99,8%
de les lluminàries i no el 4,9%, que va ser la dada inicialment comunicada a la Sindicatura.
Com a resultat d’aquesta primera al·legació i de la segona al·legació, que s’analitzarà
posteriorment, resulta necessari actualitzar l’índex d’implementació de València, que
ascendeix a 71,0 , així com del total de la mostra de municipis fiscalitzats, que se situa en
53,7.
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Conseqüències en l’Informe
Modificar l’Informe en els termes següents:
1.

Xifres clau (pàgina 9): modificar l’índex d’implementació de mesures per a millorar
l’eficiència energètica en els municipis analitzats (sobre 100), que passa de 47,6 a 53,7.

2.

Apartat 3, “Conclusions”, punt 5 (pàgina 16): substituir l’índex d’implementació, que es
modifica a l’alça de 47,6 a 53,7 sobre 100.

3.

Apartat 3, “Conclusions”, punt 5, tercera vinyeta (pàgina 16): modificar la redacció del
paràgraf.
Redacció prèvia:
“La utilització de lluminàries amb rellotge astronòmic és una mesura àmpliament
implementada, perquè fins a setze municipis de la mostra tenen quasi la totalitat de les
lluminàries amb aquest sistema de regulació. És rellevant que a penes el 4,9% de les
lluminàries de València disposen d’aquest sistema de regulació.”
Nova redacció:
“La utilització de lluminàries amb rellotge astronòmic és una mesura àmpliament
implementada, perquè fins a dèsset municipis de la mostra tenen quasi la totalitat de
les lluminàries amb aquest sistema de regulació.”

4.

Apèndix 3, apartat “Subobjectiu 1.5”, paràgraf 34 (pàgina 62): modificar la redacció del
paràgraf.
Redacció prèvia:
“La utilització de lluminàries amb rellotge astronòmic és una mesura àmpliament
implementada, perquè fins a setze municipis tenen quasi la totalitat de les lluminàries
amb aquest sistema de regulació. És rellevant que a penes el 4,9% de les lluminàries de
València disposen d’aquest sistema de regulació. També una altra de les capitals de
província, Castelló de la Plana, té a penes un 39% de les seues lluminàries amb aquesta
tecnologia, si bé sí que ha implementat parcialment un sistema de telegestió (vegeu
gràfic 14).”
Nova redacció:
“La utilització de lluminàries amb rellotge astronòmic és una mesura àmpliament
implementada, perquè fins a dèsset municipis tenen quasi la totalitat de les lluminàries
amb aquest sistema de regulació. És rellevant que una de les capitals de província,
Castelló de la Plana, té a penes un 39% de les seues lluminàries amb aquesta tecnologia,
si bé sí que ha implementat parcialment un sistema de telegestió (vegeu gràfic 14).”
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5.

Apèndix 3, apartat “Subobjectiu 1.5”, gràfic 13 (pàgina 62): actualitzar la dada
corresponent al municipi de València, de manera que el gràfic queda com es mostra a
continuació:
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6.

Apèndix 3, apartat “Subobjectiu 1.5”, quadre 14 (pàgina 68): substituir en la fila del
municipi de València la dada de la columna “percentatge de lluminàries que disposen
de rellotge astronòmic”, 4,9%, per 99,8%, i la dada de la columna “índex
d’implementació”, 52,5, per 71,0. El quadre es reordena de manera descendent segons
l’índex d’implementació de tal manera que València se situa en el seté lloc.

7.

Apèndix 3, apartat “Subobjectiu 2.1”, gràfic 17 (pàgina 70): reubicar en el gràfic la
posició de València, de manera que el gràfic queda com es mostra a continuació:
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8.

Annex II, quadre 3: substituir en la fila del municipi de València la dada de la columna
“percentatge de lluminàries que disposen de rellotge astronòmic”, 4,9%, per 99,8%.
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Segona al·legació
Apartats de l’esborrany de l’Informe
Apartat 3, “Conclusions”, punt 5, quarta vinyeta, en la pàgina 16, i apartat “Subobjectiu 1.5”
de l’apèndix 3, paràgraf 36 i gràfic 14, en la pàgina 63.
Comentaris
En el mateix sentit que la primera al·legació, la interpretació donada per l’entitat era que se
sol·licitava el percentatge de lluminàries amb telegestió a nivell de lluminària en comptes
de percentatge de lluminàries que disposen de telegestió (a nivell de lluminària o a nivell
de quadre de comandament). La resposta correcta és el 65% de les lluminàries en comptes
del 4,9% que havien contestat i que és el percentatge que apareix en l’esborrany de
l’Informe.
Aquesta al·legació, juntament amb la primera, implica un canvi en l’índex d’implementació
de València a 71,0 i del total de la mostra a 53,7.
Conseqüències en l’Informe
Modificar l’Informe en els termes següents:
1.

Xifres clau (pàgina 9): modificar l’índex d’implementació de mesures per a millorar
l’eficiència energètica en els municipis analitzats (sobre 100), que passa de 47,6 a 53,7.

2.

Apartat 3, “Conclusions”, punt 5 (pàgina 16): substituir l’índex d’implementació, que es
modifica a l’alça des de 47,6 a 53,7 sobre 100.

3.

Apartat 3, “Conclusions”, punt 5, quarta vinyeta (pàgina 16): modificar la redacció del
paràgraf.
Redacció prèvia:
“La telegestió és un sistema de monitoratge i control remot d’instal·lacions
d’enllumenat públic que contribueix a una gestió més eficient del servei. Aquesta
tecnologia està poc estesa entre els municipis fiscalitzats, perquè tan sols set tenen un
percentatge significatiu (superior al 50%) de lluminàries amb sistema de telegestió.
Destaquen els casos de l’Alfàs del Pi, Altea, Paterna i Xeraco amb prop del 100% de les
seues lluminàries connectades per mitjà d’aquest sistema.”
Nova redacció:
“La telegestió és un sistema de monitoratge i control remot d’instal·lacions
d’enllumenat públic que contribueix a una gestió més eficient del servei. Aquesta
tecnologia està poc estesa entre els municipis fiscalitzats, perquè tan sols huit tenen un
percentatge significatiu (superior al 50%) de lluminàries amb sistema de telegestió.
Destaquen els casos de l’Alfàs del Pi, Altea, Paterna i Xeraco amb prop del 100% de les
seues lluminàries connectades per mitjà d’aquest sistema.”
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4.

Apèndix 3, apartat “Subobjectiu 1.5”, paràgraf 36 (pàgina 63): modificar la redacció del
paràgraf.
Redacció prèvia:
“Malgrat els beneficis per a la gestió, aquesta tecnologia està poc estesa entre els
municipis fiscalitzats, perquè tan sols set tenen un percentatge significatiu (superior al
50%) de lluminàries amb sistema de telegestió. Destaquen els casos d’Altea, l’Alfàs del
Pi, Paterna i Xeraco amb prop del 100% de les seues lluminàries connectades per mitjà
d’aquest sistema.”
Nova redacció:
“Malgrat els beneficis per a la gestió, aquesta tecnologia està poc estesa entre els
municipis fiscalitzats, perquè tan sols huit tenen un percentatge significatiu (superior al
50%) de lluminàries amb sistema de telegestió. Destaquen els casos d’Altea, l’Alfàs del
Pi, Paterna i Xeraco amb prop del 100% de les seues lluminàries connectades per mitjà
d’aquest sistema.”

5.

Apèndix 3, apartat “Subobjectiu 1.5”, gràfic 14 (pàgina 63): actualitzar la dada
corresponent al municipi de València, de manera que el gràfic queda com es mostra a
continuació:
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6.

Apèndix 3, apartat “Subobjectiu 1.5”, quadre 14 (pàgina 68): substituir en la fila del
municipi de València la dada de la columna “percentatge lluminàries que disposen de
sistema de telegestió”, 4,9%, per 65,0%, i la dada de la columna “índex
d’implementació”, 52,5, per 71,0. El quadre es reordena de manera descendent segons
l’índex d’implementació de manera que València se situa en el seté lloc.

7.

Vegeu la conseqüència número 7 en relació a la primera al·legació.

8.

Annex II, quadre 3: substituir en la fila del municipi de València la dada de la columna
“percentatge de lluminàries amb sistema de telegestió”, 4,9%, per 65,0%.
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Tercera al·legació
Apartats de l’esborrany de l’Informe
Apartat 4, “Recomanacions”, paràgraf 1r, pàgina 20.
Comentaris
En l’esborrany de l’Informe es recomana que la Generalitat Valenciana promoga la
prevenció i reducció de la contaminació lumínica i l’eficiència energètica a través de la
inspecció i el control. L’entitat suggereix la creació d’un departament que preste assistència
tècnica als ajuntaments amb pocs recursos tècnics i humans per a afrontar les inversions.
Referent a això, cal indicar que són les diputacions provincials les que ja disposen de
departaments especialitzats en la planificació i cooperació municipal. Entre les seues
tasques es troba l’assessorament en les infraestructures necessàries per a la gestió de
serveis públics municipals.
Conseqüències en l’Informe
No modificar l’Informe.

Quarta al·legació
Apartats de l’esborrany de l’Informe
Apartat 4, “Recomanacions”, paràgraf 4t, pàgina 20.
Comentaris
L’entitat proposa que s’establisca un sistema de finançament específic per als municipis
que, a conseqüència de sobreendeutament, no puguen assumir les inversions necessàries
per a obtindre una major eficiència energètica en el seu enllumenat.
Aquesta proposta és possible que requerisca modificacions en la legislació actual respecte
al principi d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. Aquesta recomanació
necessitaria un estudi singular de la normativa pressupostària, que excedeix l’abast de la
nostra fiscalització.
Conseqüències en l’Informe
No modificar l’Informe.

Cinquena al·legació
Apartats de l’esborrany de l’Informe
Apartat 4, “Recomanacions”, paràgraf 13, pàgina 22.
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Comentaris
L’al·legació proposa la substitució del gràfic 23, que compara la mitjana de potència
instal·lada (W) i la mitjana d’il·luminació mitjana (lux) per superfície (m2) d’una mostra de
carrers de cada municipi, per un altre més senzill que només compare la il·luminació mitjana
amb la potència instal·lada, obviant l’impacte de la superfície.
No compartim l’apreciació de l’entitat, ja que la definició d’eficiència energètica que s’ha
utilitzat al llarg del nostre treball és la que conté el Reglament d’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat exterior. Referent a això, cal indicar que en el cas d’un carrer
amb un mateix nivell d’il·luminació i mateixa superfície serà més eficient el punt de llum
que tinga menys potència. Per tant, considerem necessari mantindre gràficament (en l’eix
d’ordenades) la il·luminació mitjana per la superfície.
Conseqüències en l’Informe
No modificar l’Informe.
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