
eficient i innovadora 
Model de gestió integrat 
de l’enllumenat i la mobilitat

Sant Cugat: 



Destaca per ser una ciutat verda, amb un 45% 
de zona forestal. Disposa de 13 parcs urbans 
que ocupen una superfície equivalent a 70 
camps de futbol. Té una mitjana de gairebé un 
arbre per habitant.

Sant Cugat és emprenedora. Acull en el seu 
territori a empreses, centres de coneixement i 
universitats, fet que permet crear sinèrgies pú-
blico-privades i generar idees innovadores i 
creatives. Compta amb un parc empresarial de 
2.700 empreses, més de 50.000 llocs de treball. 
També acull 10.000 estudiants d’universitats i 
centres d’ensenyament especialitzats.  

Sant Cugat és una ciutat moderna i capdavan-
tera, situada en un entorn natural privilegiat a 
prop de Barcelona. 

El seu model de gestió consisteix en oferir una 
bona qualitat de vida, especialment a les fa-
mílies i els infants. Té equipaments de primer ni-
vell i una àmplia oferta d’activitats lúdiques, cul-
turals i esportives per a públics de totes les edats.

Compta amb un important patrimoni històric 
i natural, amb un centre històric per a vianants 
presidit per un monestir mil·lenari. També és 
una ciutat dinàmica i participativa, gràcies a 
les més de 350 entitats i associacions. 



També és una ciutat eficient i sostenible.  És 
referent de qualitat urbana pels seus espais 
públics i la prestació de serveis a la ciutada-
nia. Treballa en favor de l’estalvi energètic, l’ús 
d’energies renovables, la reducció d’emissions 
contaminants, la gestió sostenible de l’aigua i la 
reducció de residus. 

A Sant Cugat la innovació i la tecnologia estan 
al servei del ciutadà per millorar la seva qualitat 
de vida, és una ciutat intel·ligent que avança 
cap a la Social Smart City.

Sant
Cugat

 
Número d’habitants:  ..............................    86.108 

Km2 del territori:  .................................    48,32 km2 

Dades



L’Ajuntament de Sant Cugat ha integrat en una mateixa 
concessió el manteniment de l’enllumenat públic i la 
gestió dels sistemes de control de trànsit de la ciutat 
amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis i alhora 
estalviar recursos. Aquest contracte de serveis conjunts 
s’ha adjudicat, a través d’un concurs públic, a l’empresa 
Citelum. 

Un Centre de control, ubicat al mateix Ajuntament, és 
el nucli on es canalitza la informació. En aquest centre 
es reben totes les dades i incidències que permeten 
gestionar els serveis i des d’aquí es distribueixen per a la 
seva gestió o reparació. 

Aquest model inclou la implantació d’un sistema de 
millora contínua (creació d’índexs, paràmetres i ratis 
que defineixin la qualitat del servei i el compliment dels 
objectius establerts).

També es disposa d’indicadors com el grau de satisfacció 
del client, el temps de resposta d’una avaria o els ratis de 
consum, entre d’altres.

Reducció de la  
despesa dels serveis

Homogeneïtzació 
dels processos

Sinèrgies i objectius 
comuns

Model de gestió 

de l’enllumenat i la mobilitat

integrat 



Quines millores suposa 
aquesta integració?

•	 Reducció	de	la	despesa	dels	serveis	per	l’aprofitament	
dels	recursos	ja	que	s’eliminen	duplicitats

•	 Centralització	de	les	dades	de	les	que	els	tècnics	mu-
nicipals	poden	disposar	de	forma	immediata.	Fins	ara,	
els	centres	de	control	de	cada	servei	es	trobaven	a	les	
oficines	de	les	concessionàries

•	 Canalització	de	 totes	 les	 incidències	 amb	un	únic	 in-
terlocutor	que	afavoreix	la	coordinació	a	l’hora	de	re-
soldre-les.	Hi	ha	relació	entre	els	dos	serveis	atès	que	
el	subministrament	elèctric	dels	elements	de	gestió	de	
trànsit	prové	de	la	instal·lació	d’enllumenat	públic

•	 Un	únic	gestor	energètic	del	servei	que	té	una	visió	glo-
bal	de	tota	la	instal·lació

•	 Homogeneïtzació	dels	processos.	Una	manera	de	tre-
ballar	comuna	amb	un	únic	programa	d’incidències

Centralització de 
les dades

Canalització de totes 
les incidències amb 
un únic interlocutor

Únic gestor energètic 
amb una visió global de 
la instal·lació



On estem

Enllumenat públic

Entre els anys 2011 i 2013 es va realit-
zar la implementació del Pla Director 
d’Enllumenat que ha permés imple-
mentar sistemes de telegestió per millorar 
l’eficiència i reduir el consum energètic i la 
contaminació lumínica.

Control del 70% dels 
punts de llum del municipi

•	Instal·lació	de	187	unitats	de	sistemes	de	te-
legestió	 amb	130	 reductors	que	permeten	
la	 regulació	 i	 el	 control	 de	 la	 instal·lació	 a	
distància

•	Instal·lació	de	283	sistemes	de	control	mit-
jançant	punt	a	punt	(control	independent	de	
cada	punt	de	llum)

•	Instal·lació	de	331	punts	de	llum	de	control	de	
presència	de	vianants	a	la	zona	de	vianants

REDuCCió DEl 28,4% PlA DiRECTOR DE l’EnlluMEnAT

•	Reducció	del	consum	energètic	en	un	28,4	%	
(2.639.842	kWh)	sense	que	això	suposi	una	
disminució de la qualitat del servei prestat

•	Estalvi	de	407.793,92	€ anuals 
•	Tot	i		l’augment	del	cost	energètic	(+18%)	la	

factura s’ha reduït en un 14%
•	Període	de	retorn	previst	entre	els	6	i	7	anys	

segons	l’evolució	del	preu	del	kWh

Fites assolides 

Punts de llum:  ..................................................    19.074 
Quadres de comandament:  ............................    215 
Consum anual (2013):  ....................    6.662.850 Kwh 



OBjECTiu DE REDuCCió DEl 19,22% RESPECTE l’OBjECTiu DEl PlA 
DiRECTOR DE l’EnlluMEnAT

On
anem...
Des de l’Ajuntament de Sant Cugat és vol 
implantar un model de gestió integral que 
permeti:

•	Guanyar	eficiència	 i	productivitat	en	tots	els	
processos

•	Disposar	d’indicadors	 i	dades	en	 temps	 real	
per	gestionar	les	incidències	i	oferir	un	servei	
de	màxima	qualitat	a	la	ciutadania

•	Establir	 un	 sistema	de	millora	 contínua	per-
manent

•	Aconseguir	 un	 important	 estalvi	 energètic	
amb	 sistemes	 innovadors	 de	 gestió	 de	
l’enllumenat

Proposta energètica 

•	23	nous	quadres	amb	telegestió
•	1.500	pdl’s	amb	control	punt	a	punt
•	3.106	noves	llumeneres	Led
•	Instal·lació	de	1.883	equips	electrònics	regulables
•	1.197	substitucions	de	làmpades

PREVISIÓ ESTALVI ENERGÈTIC

Abans Futur



On estem
L’any 2004 es va activar el Pla del Centre. 
L’objectiu era crear una zona de vianants amb 
el trànsit de vehicles restringit per millorar la 
qualitat dels desplaçaments a peu al centre de 
la ciutat. 

Des de llavors, s’han creat 40 hectàrees de ca-
rrers de vianants dividits en 9 zones. La restric-
ció als vehicles es realitza mitjançant 25 pilones 
pneumàtiques instal·lades als carrers d’entrada 
i sortida. L’accés s’autoritza als veïns i a la cà-
rrega i descàrrega en determinats horaris. 

Fins a l’inici del nou contracte amb Citelum hi 
havia 30 cruïlles regulades amb semàfor, 9 de 
les quals funcionaven amb polsador. A més, 
la majoria de cruïlles disposen de mòdul per a 
invidents (els invidents activen el mòdul amb 
un comandament). 

Durant els últims 5 anys s’han anat instal·lant 
càmeres als principals eixos viaris de la ciutat i 
a l’accés d’algunes pilones. L’objectiu és tenir 
un major control de possibles incidències i un 
temps de resolució menor. 

Sistemes de control de trànsit

Dades

Pilones:  ......................................................................    25 
Creuaments semafòrics:  ..............................    30 
Càmeres de trànsit /videovigilància:  ......    9 
Carril bici:  .........................................................    35 km 
Carrers de vianants:   ................................    40 Ha. 



Noves inversions programades

•	Millor	control	d’accessos	mitjançant	pilones.	
Millora	 de	 l’actual	 software	 i	 ampliació	 de	
l’horari	del	Centre	de	control

•	Coordinació	 de	 tots	 els	 semàfors	 del	 nucli	
adequant-los	 a	 l’exigència	global	 de	 la	de-
manda	de	la	xarxa	viària.		

•	Ampliació	del	sistema	de	videovigilància	de	
les	 pilones.	 Incorporació	 de	 càmeres	 a	 les	
pilones	que	encara	no	les	tenen.	Instal·lació	
també	de	càmeres	a	les	pilones	de	sortida.	
Les	càmeres	han	de	permetre	la	lectura	au-
tomàtica	del	vehicle	que	pretén	entrar	a	 la	
zona	vianantitzada

On
anem...

•	Instal·lació	de	sensors	a	la	calçada	per	tenir	
informació	 en	 temps	 real	 d’aforaments	 de	
vehicles	i	obtenir	informació	sobre	la	veloci-
tat	i	l’estat	del	trànsit	en	general

•	Modernització	de	semàfors.	Canviar	regula-
dors	d’alguns	semàfors	i	completar	amb	òp-
tiques	Led	i	mòdul	per	a	invidents	de	tots	els	
semàfors

•	Sistemes	 de	 detecció	 de	 semàfor	 en	 ver-
mell.	El	sistema	realitza	funcions	de	detecció	
d’infraccions	de	vehicles	que	passen	per	un	
semàfor	que	està	en	fase	vermell	mitjançant	
les	imatges	captades	per	càmeres	de	vídeo



El centre, ubicat a l’edifici de l’Ajuntament, centralitza 
totes dades referents a l’enllumenat públic i la mobilitat de 
Sant Cugat. Des d’aquí es vetlla pel seu bon funcionament 
i es resolen les incidències, oferint un servei de qualitat a 
la ciutadania.

Muse és la eina que permet vertebrar el servei al Centre de 
control i donar l’estructura per poder gestionar i explotar les 
instal·lacions d’enllumenat públic i de control de trànsit, càmeres i 
pilones. El programari treballa en l’entorn web i permet a qualsevol 
usuari amb els permisos adients accedir a l’aplicació des de 
qualsevol dispositiu i poder fer servir qualsevol dels mòduls, ja 
sigui	com	a	consulta	(inventari,	dades	de	consum	d’energia...)	o	com	
a	gestió	del	servei	(ordres	de	treball,	donar	d’alta	avisos...).
Muse permet disposar en temps real de les dades actualitzades a 
través de la xarxa, fet que permet una gestió dels actius urbans més 
ràpida i sense papers.

Control
Centre de



Què es controla dels sistemes de trànsit?

•	Centralització i programació dels semàfors en temps real

•	Manteniment correctiu i preventiu amb Muse

•	Control i atenció a l’usuari dels accessos amb pilones

•	Visualització en temps real de les càmeres de trànsit i pilones

•	Anàlisi de l’estat del trànsit en temps real

Què es controla d’enllumenat?

•	Revisions	i	serveis	de	guàrdia	les	24	hores
•	Millora	contínua	i	anàlisi	permanent
•	Indicadors	i	ratis:	satisfacció	del	client,	temps	de	resposta	en	les	incidències,	

dades de consum...



www.citelum.es www.santcugat.cat


