
Innovació en enllumenat
i serveis al 22@
el projecte siiur integra infraestructures d’enllumenat públic i tecnologies de la comuni-
cació amb la finalitat d’optimitzar la gestió municipal i així reduir costos i consums ener-
gètics, alhora que ofereix serveis innovadors i amb valor afegit per a la societat.
ALBErT PUNSOLA l info@cos12.com

SIIUR (Solució Integral d’In-
fraestructures Urbanes) és 
un projecte desenvolupat 
amb col·laboració pública 
i privada que reuneix di-
versos agents: un consorci 
d’empreses representatives 
de l’enllumenat públic co-
ordinades per Barcelona 
Digital Centre Tecnològic i 
l’Ajuntament de Barcelona, 
sota la iniciativa Barcelona 
Urban Lab. L’objectiu és po-
tenciar el desenvolupament 
de tecnologies més eficients 
en l’enllumenat públic exteri-
or. La il·luminació de carrers 
representa més del 50 % de 
la factura elèctrica a la qual 
han de fer front els ajunta-
ments. Actualment, a Cata-
lunya hi ha més de 700.000 
punts de llum que suposen 
una despesa global de 44 
milions d’euros i un vo-
lum d’emissions de gairebé 
100.000 tones de CO2.

A mode de laboratori ex-
perimental el projecte prova 
una sèrie de mesures com el 
control de la llum per zones; 
una millor regulació dels 

Un altre aspecte destacat 
és que els punts d’enllume-
nat integren serveis de te-
lecomunicacions o d’altres, 
com la recàrrega de vehicles 
elèctrics en superfície. En-
guany es preveu la incorpo-
ració de punts d’informació 
al ciutadà. També s’hi afe-
giran la gestió intel·ligent 
d’aparcaments i de conteni-
dors. 

D’aquesta manera, el pro-
jecte SIIUR es consolida com 
un projecte pioner, en la lí-
nia Smart City, que integra 
infraestructures i serveis ur-
bans. n

detall d’un 
dels punts 
d’enllumenat 
exterior públic 
instal·lat al 22@.  
Amb tecnologia 
LEd, l’Eco digital 
està equipat 
amb  sensors 
de presència, 
vibració, 
temperatura, 
humitat, acústics 
i de contaminació, 
antenes GSM i 
acces point Wifi 
Meshiwebcamper, 
funcions de 
videovigilància.

horaris de l’enllumenat, o la 
posició òptima dels fanals; 
tot plegat amb un ús de la 
tecnologia LED i de la tele-
gestió. Els punts de llum in-
corporen sensors de presèn-
cia, que adeqüen la llum en 
funció de l’ús del carrer. El 
sistema també registra els 
consums energètics i vigila 
el bon funcionament de les 
instal·lacions i pot enviar 
avisos a un centre de con-
trol. Aquests elements in-
cideixen en una disminució 
de la contaminació lumínica 
i un estalvi energètic al vol-
tant del 30 %.

En l’Any de l’Enllumenat Eficient hi co·laboren institucions líder del sector:
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