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RESUM 
 

El present treball  té l’objectiu de facilitar a futurs projectistes eines per millorar els actuals 
dissenys d’instal·lacions d’enllumenat públic, considerant tots els punts claus a l’hora de dissenyar 
una instal·lació, ja sigui nova o l’adequació d’una instal·lació existent.  

Tot el contingut d’aquest projecte es basa en estudis, informes tècnics, recomanacions, 
publicacions, normes, etc. de total solvència tècnica. La metodologia seguida, ha consistit en una 
gran recerca d’informació i posterior síntesi, i analitzant problemes globals fins arribar a solucions 
de caire pràctic pel futur projectista.  

L’actual reglament d’eficiència energètica (RD 1890/2008), facilita aquesta tasca i indica els nivells 
lumínics de referència.   

L’execució de la instal·lació és un paràmetre igualment important, i s’ha elaborat un Plec de 
Condicions Tècniques d’Obra, on s’expliquen tots els procediments, materials, normes i tècniques 
per tal de garantir els paràmetres de disseny de la instal·lació i garantir la vida útil per la qual ha 
estat dissenyada. Aquest document és la principal aportació del present projecte.  

Finalment, s’ha aplicat a un cas concret de referència,  que servirà de mostra per l’elaboració 
d’altres projectes similars.  
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“Al principi, Déu va crear el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien la 
superfície de l'oceà, i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües. 

Déu digué: 

-Que existeixi la llum. 

I la llum va existir. Déu veié que la llum era bona, i separà la llum de les tenebres. Déu va donar a 
la llum el nom de dia, i a les tenebres, el de nit.” 

Gènesis, 1-5. 

 

“Nuestra existencia no es más que un cortocircuito de luz entre dos eternidades de oscuridad.” 

Vladimir Nabokov (1899-1977) Escriptor rus 

 

“Llum,més llum” van ser les últimes paraules de Goethe en morir 

 

“El descobriment del fet d’aprendre a crear el foc va ser l’inici del canvi en l’evolució, l’ésser humà 
va començar a exercir un poder sobre el seu entorn; això li va proporcionar un “estalvi energètic”, 
cosa que va permetre que  l’energia sobrant es destinés a incrementar la seva activitat cerebral”  
Haruchika Noguchi  (1911-1976) 

 

"A veces solo la oscuridad nos enseña a apreciar la luz a su verdadero valor"  Valeriu Butulescu 
(Escriptor i polític rumà,  1953) 

 

“Mientras más brillante la luz, mayor el gasto” Roberto Fontanarrosa (Escriptor argentí, 1944) 

 

“La sombra no existe; lo que tú llamas sombra es la luz que no ves.” Henri Barbusse Novel·lista francès. 
(1873-1935) 
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1. Introducció 
 

Des dels inicis fins l’actualitat, la història de la llum ha anat lligada a la pròpia evolució de la nostra 
societat.  Els inicis del que avui considerem l’enllumenat exterior, va ser la flama, que a part 
d’aportar calor, donava la llum necessària per sobreviure a la foscor. Posteriorment, altres fonts 
d’il·luminació van ser les torxes, espelmes, làmpades d’oli, fins que al 1879 Thomas Alva Edison va 
descobrir que si feia circular corrent per una resistència en un recipient buit, l’energia elèctrica es 
transformava en calor  produint llum, i tot i estar a altes temperatures no es cremava el 
conductor. Aquest fet va ser l’inici d’una evolució fins els nostres dies.  

L’enllumenat públic va començar el seu procés d’expansió amb el creixement dels nuclis urbans 
produït per la Revolució Industrial. Al començament, les instal·lacions es basaven en llums d’oli i 
gas. A principis del segle XX l’enllumenat elèctric estava en competència amb l’enllumenat de 
combustió a causa de l’escassa extensió de les xarxes de subministrament elèctric i de la potència 
reduïda de les làmpades. A partir de la segona meitat del segle XX, l’evolució i implantació de 
l’enllumenat elèctric, ha estat constant i continua. Actualment som capaços de crear llum en 
qualsevol moment i en qualsevol lloc. La tecnologia de la creació de la llum està evolucionant 
constantment i amb diferents visions en cada etapa.  

L’enllumenat exterior d’una ciutat és, sens dubte, un tret característic d’aquella ciutat; influeix en 
molts aspectes i cada vegada més, les ciutats tendeixen a cuidar aquest valor. Cal il·luminar les 
ciutats correctament, i amb la llum donar vida als carrers; que aquests es puguin diferenciar 
gràcies a la llum.   

La sostenibilitat s’ha de considerar el factor base en qualsevol projecte de disseny d’un 
enllumenat. Altres factors a tenir en compte són el disseny, la contaminació lumínica, la qualitat i 
confort de la llum, l’estètica de la instal·lació, la vida útil de la instal·lació, el manteniment i 
conservació de la instal·lació etc.  Hem d’evolucionar, però no a qualsevol preu. 

El consum energètic de l’enllumenat exterior constitueix, aproximadament, entre el 40 i el 60% 
del consum energètic de l’Ajuntament. Amb el nou reglament d’eficiència energètica es pretén 
racionalitzar els dissenys, per tal d’aconseguir millors instal·lacions, en principi, sense afectar als 
requisits abans exposats. 
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2. Memòria 

1.1 Objecte del projecte 

L’objecte d’aquest projecte, és elaborar un projecte executiu d’un enllumenat exterior tipus on 
s’apliquin tots els coneixements i normatives de que disposem a l’actualitat, amb especial atenció 
al Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008).   

Es tractaran primerament els aspectes de disseny d’una instal·lació, posteriorment s’elaborarà un 
Plec de Condicions per tal d’executar correctament els treballs necessaris per crear la instal·lació i 
finalment s’aplicarà a un cas concret, on quedin representats els principals tipus d’enllumenat que 
podem trobar a una ciutat tipus. 

S’ha prestat especial atenció i èmfasi al Plec de Condicions d’obra, ja que a l’actualitat, molts pocs 
municipis disposen d’aquest document. Aquest document es pot considerar una de les principals 
aportacions d’aquest projecte.  

El cas escollit serà la   zona de l’entorn de l’Ajuntament d’un municipi tipus.  En aquest punt es 
dissenyarà una instal·lació nova,  incloent tots els factors necessaris, tal com els nivells lumínics 
adequats per a cada zona,  les obres necessàries, selecció dels equips de protecció i control, 
proves de posada en marxa, càlculs elèctrics, estudis d’eficiència energètica, estudi de costos,  
estalvis respecte a l’antiga instal·lació etc. 

En total s’estudiaran  quatre  zones amb característiques diferents: 

• Zona 1: Carrer Jaume Balmes 
• Zona 2: Carrer de  la Pau 
• Zona 3: Plaça de l’Ajuntament i façana de l’Ajuntament 
• Zona 4: Carretera de Barcelona 

1.2 Reglament i normes 

Es pot trobar un resum al final del Plec de Condicions.  

1.3 Abast del projecte 

L’abast del projecte serà el disseny d’una instal·lació d’enllumenat tipus, on s’incloguin tots els 
punts clau a l’hora de dissenyar-la i executar-la. Posteriorment, l’abast es reduirà fins a un cas 
concret, on trobarem els problemes que qualsevol projectista o director d’obres es pot trobar en 
el dia a dia.  

El projecte també tractarà els aspectes com el manteniment i conservació durant l’explotació 
d’aquesta instal·lació, ja que l’etapa d’explotació d’una instal·lació és la més important en la vida 
d’un projecte d’aquest tipus.  

El projecte contemplarà l’elecció dels elements necessaris, la descripció detallada de la instal·lació 
necessària per a la seva implantació i execució  i posterior  legalització.  
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La visió serà general, però el desenvolupament del projecte ens permetrà l’anàlisi d´ aspectes més 
concrets i  pràctics però que resulten totalment necessaris per a la correcta execució del projecte. 

1.4 Generalitats 

Dins d’aquesta memòria es tractaran els següents aspectes:  

1. Aspectes lumínics d’una instal·lació d’enllumenat. En aquest apartat s’exposaran els 
nivells que han de tenir les instal·lacions, segons el tipus de zona, necessitats, ús i entorn 
de la zona o carrer a il·luminar.   

2. Aspectes d’eficiència d’una instal·lació d’enllumenat. Per tal d’aconseguir els nivells 
lumínics desitjats amb un rendiment òptim,  cal avaluar l’eficiència de la instal·lació en 
l’etapa de disseny. En aquest apartat, s’aportaren les eines adequades per tal de fer 
aquesta valoració. 

3. Aspectes documentals, i de posada en marxa de la instal·lació. Per tal de donar 
subministrament   elèctric i verificar que són correctes els nivells lumínics i d’eficiència, cal  
preparar la documentació que l’Administració sol·licita i  verificar els aspectes de 
funcionament. En aquest apartat s’explicaran els procediments i les verificacions que són 
necessàries.  

4. Aspectes de manteniment d’una instal·lació d’enllumenat. D’una forma molt resumida, 
s’explicaran les actuacions que cal fer sobre la instal·lació d’enllumenat durant l’etapa 
d’explotació per tal de mantenir els aspectes lumínics i l’eficiència. 

5. Aspectes de càlcul. S’explicarà com dimensionar correctament una instal·lació 
d’enllumenat.  
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1.5 Aspectes lumínics d'un projecte d'enllumenat exterior 

1.5.1 Zonificació  

La contaminació lumínica és la lluminositat produïda en el cel nocturn per la difusió i reflexió de la 
llum sobre els gasos, aerosols i partícules en suspensió en l’atmosfera, procedent, entre d’altres 
orígens, de les instal·lacions d’enllumenat exterior, bé per difusió directa cap al cel o bé per 
reflexió per les superfícies il·luminades. 

A la següent taula es classifiquen les diferents zones en funció de la seva protecció contra la 
contaminació lumínica, segons el tipus d’activitat a desenvolupar  a cadascuna de les zones: 

Zona Descripció 

Zona E1 

Llei 6/2001: Àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin 
d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor 
astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima. 

RD1890/2008: ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS: Observatorios astronómicos de 
categoría internacional, parques nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección especial 
(red natura, zonas de protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin iluminar. 

Zona E2 

Llei 6/2001: Àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda 

RD1890/2008: ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: Zonas periurbanas o extrarradios de las 
ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas 
residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están iluminadas 

Zona E3 

Llei 6/2001: Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana 

RD1890/2008: ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: Zonas urbanas residenciales, donde las 
calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas. 

Zona E4 

Llei 6/2001: Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta 

RD1890/2008: ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA: Centros urbanos, zonas residenciales, 
sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna 

Taula 1: Classificacions de les zones segons l’article 5 del de la Llei 6/2001, de 31 de maig,  i Real Decret 1890/2008 (ITC – EA – 03). 

 

La lluminositat del cel produïda per les instal·lacions d’enllumenat exterior depenen del Flux 
Hemisfèric Superior (FHS) instal·lat, i es directament proporcional a la superfície il·luminada i al 
seu nivell de il·luminància, i inversament proporcional als factors d’utilització i manteniment de la 
instal·lació. 

Segons la normativa les emissions lluminoses cap al cel de les instal·lacions d’enllumenat exterior, 
amb l’excepció de l’enllumenat festiu i nadalencs, s’hauran de limitar tal com indica la següent 
taula: 
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Classificació de les zones
Flux Hemisfèric Superior Instal·lat 

(FHSINST) 
E1 ≤1% 
E2 ≤5% 
E3 ≤15% 
E4 ≤25% 

Taula 2: FHSInst segons RD1890/2008 i Llei 6/2001 

A més cal tenir en compte altres factors, com per exemple, il·luminar només la superfície que 
volem il·luminar,  els nivells lumínics no podran superar els màxims establerts al RD1890/2008 
ITC-EA-02 i el factor d’utilització i el factor de manteniment satisfaran els mínims establerts al 
RD1890/2008 ITC-EA-04.  

1.5.2 Nivells lumínics recomanats 

S’entén per nivell d’il·luminació el conjunt de requisits luminotècnics o fotomètrics (luminància, 
il·luminància, uniformitat, enlluernament, relació d’entorn, etc.) que determinen una tipologia 
d’il·luminació.  

Segons el Real Decret 1890/2008, els nivells màxims de luminància o de il·luminància mitja de les 
instal·lacions  no podran superar en més d’un 20% els nivells de referència  establerts a la ITC-EA-
02 i no tindran la consideració de valors mínims obligatoris, doncs aquest reglament no legisla 
sobre valors mínims. Els nivells estan basats en la UNE-EN 13201 “Il·luminació de carreteres”. 
Hauran de complir-se els valors de uniformitat mínima, mentre que la resta de valors són de 
referència. 

1.5.3 Classificació de les zones a il·luminar. 

1.5.3.1 Il·luminació de vials i selecció de les classes d’enllumenat vial 

El nivell d’il·luminació d’un vial depèn de molts factors, com per exemple: 

• Tipus de via 
• Complexitat del seu traçat 
• Intensitat de vehicles 
• Tipus de separació entre carrils, i entre carrils i altres usuaris 

El reglament agrupa de forma jerarquitzada tota la casuística possible de zones a il·luminar  en 
diferents tipologies d’enllumenat  i els hi assigna uns valors lumínics de referència.  

Els passos per classificar un vial  a il·luminar, segons el RD1890/2008, són els següents: 

• El criteri principal  de la classificació és la velocitat de circulació, tal com es mostra a 
la següent taula: 
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Classificació Tipus de via Velocitat de trànsit rodat (km/h) 
A d'alta velocitat v > 60 
B de moderada velocitat 30 < v < 60 
C carrils bici -- 
D de baixa velocitat 5 < v < 30 
E vies peatonals v ≤ 5 

Taula 3: Classificació de les vies segons la velocitat del trànsit rodat 

Mitjançant altres criteris, s’estableixen subgrups dins de la classificació de la taula 3.  

A les taules 4, 5, 6 i 7 es defineixen les classes d’enllumenat per a les diferents situacions del 
projecte, corresponents a la classificació de les vies anteriors. 

A continuació s’exposen les taules: 

 
Situacions de 

projecte Tipus de vies Classe 
d'enllumenat (*)

 
 
 

A1 
 
 

• Carreteres amb calçades separades amb creuaments a diferent 
nivell i accessos controlats (autopistes i autovies). 

   

Intensitat  del trànsit  
Alt (IMD) ≥ 25.000   ME1   

Mig  (IMD) ≥ 15.000 i < 25.000  ME2   
Baix (IMD) < 15.000 

 
 ME3a   

• Carreteres de calçada única amb doble sentit de circulació i accés 
limitats (vies ràpides). 

Intensitat del trànsit   

 

Alt (IMD) ≥ 15.000   ME1   
Mig i baix (IMD) < 15.000   ME2   

 
A2 

 
 

• Carreteres interurbanes sense separació de voreres o carrils bici.    

• Carreteres locals en zones rurals sense via de servei.    
Intensitat del trànsit  

IMD ≥ 7.000  
 IMD < 7.000  

 ME1 / ME2  
 ME3a / ME4a   

 
A3 

 
 
 
 

• Vies col·lectores i rondes de circumval·lació. 
• Carreteres interurbanes amb accessos no restringits. 
• Vies urbanes de trànsit important, ràpides radials i de distribució 

urbana a districtes. 
• Vies principals de la ciutat i travessies de poblacions.   

   

  
Intensitat del trànsit   

   

IMD ≥ 25.000  ME1   
IMD ≥ 15.000 i < 25.000  ME2   

IMD ≥ 7.000 i < 15.000  ME3b   
IMD < 7.000  ME4a / ME4b  

 (*) Per totes les situacions de projecte  (A1, A2 y A3), quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les vies 
de trànsit veuran incrementades les seves exigències a les de la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Taula 4:  Classes d’enllumenat per a vies del tipus A 
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Situacions de 
projecte Tipus de vies Classe 

d'enllumenat (*) 

B1 

• Vies urbanes secundàries de connexió  a urbanes de trànsit 
important  

• Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i finques 
Intensitat del trànsit   

 
 
 

IMD ≥ 7.000  ME2 / ME3c
IMD < 7.000  ME4b / ME5 / ME6

B2 

• Carreteres locals en àrees urbanes 
Intensitat del trànsit  .  

 

IMD ≥ 7.000 ME2 / ME3b
IMD < 7.000  ME4b / ME5

(*) Per totes les situacions de projecte  B1 i B2, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les vies de 
trànsit veuran incrementades les seves exigències a les de la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Taula 5: Classes d’enllumenat per a vies del tipus B 

Situacions de 
projecte Tipus de vies Classe 

d'enllumenat (*)

 
C1 

 
 

• Carrils bici independents al llarg de la calçada, entre ciutats en 
àrea oberta i de unió en zones urbanes. 

   

 Flux de trànsit de ciclistes       
Alt S1 / S2

Normal  S3 / S4

 
D1 - D2 

 
 

• Àrees d’aparcament en autopistes i autovies 
• Aparcaments en general 
• Estació d’autobusos  
   Flux de trànsit de vianants   

 Alt  CE1A / CE2

 Normal CE3 / CE4

 
D3 - D4 

 
 

• Carreres residencials suburbanes amb voreres per  a vianants al 
llarg de la calçada

• Zones de velocitat molt limitada 
Flux de trànsit de vianants i ciclistes   

 Alt  CE2 / S1 / S2

 Normal  S3 / S4
(*) Per totes les situacions de projecte  C1-D1-D2-D3-D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les 
vies de trànsit veuran incrementades les seves exigències a les de la classe d’enllumenat immediatament superior.

Taula 6: Classes d’enllumenat per a les vies tipus C i D 

Situacions de 
projecte Tipus de vies Classe 

d'enllumenat (*)

E1 

• Espais per a vianants de connexió, carrers per a vianants, i 
voreres al llarg de la calçada. 

• Parades de autobús amb zones d’espera 
• Àrees comercials per a vianants 
Flux de trànsit de vianants  

 

Alt CE1A / CE2 / S1
Normal S2 / S3 / S4
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E2 

• Zones comercials amb accés restringit i us prioritari de 
vianants 

Flux de trànsit de vianants   

S2 / S3 / S4

Alt CE1A / CE2 / S1
Normal S2 / S3 / S4

(*) Per totes les situacions de projecte  E1 i E2, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les vies de 
trànsit veuran incrementades les seves exigències a les de la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Taula 7: Classes d’enllumenat per  a vies del tipus E 

Quan per una determinada situació de projecte,  intensitat del trànsit o  flux de vianants, es 
puguin escollir diferents classes d’enllumenat, el projectista, escollirà una opció basant-se en 
altres criteris, com per exemple: la complexitat del traçat, el control del trànsit, la separació dels 
diferents usuaris,  la il·luminació dels carrers pròxims etc. 

1.5.3.2 Nivell d’il·luminació dels vials 

Classe 
d’enllumenat 

  

Luminància de la superfície de la calçada 
en condicions seques. 

Enlluernament 
pertorbador 

Il·luminació 
dels voltants 

Luminància 
(4) Mitja Lm 
(cd/m2)(1) 

Uniformitat 
Global  Uo 
[mínima] 

Uniformitat 
Longitudinal 

UI 
[mínima] 

Increment 
Llindar  TI 

(%)(2) 

[màxim] 

Relació Entorn 
SR (3) [mínima]

ME1 2 0,4 0,7 10 0,5 
ME2 1,5 0,4 0,7 10 0,5 

ME3a 1 0,4 0,7 15 0,5 
ME3b 1 0,4 0,6 15 0,5 
ME3c 1 0,4 0,5 15 0,5 
ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5 
ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5 
ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5 
ME6 0,3 0,35 0,4 15 Sense requisits 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat, a excepció de (TI), 
que són valors màxims inicials. Per tal de mantenir aquests nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment 
(fm) elevat, que dependrà de la làmpada utilitzada, del tipus de llumenera, del grau de contaminació de l’aire i de la 
modalitat del manteniment preventiu. 
(2) Quan s’utilitzin fonts de llum de baixa luminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi a baixa pressió), es permet 
un 5% del increment llindar (TI) 
(3) La relació d’entorn SR ha d’aplicar-se en aquelles vies de trànsit rodat on no existeixin altres àrees contigües a la calçada 
que tinguin els seus propis requisits. L’amplada de les bandes adjacents per la relació SR serà igual com a mínim a la d’un 
carril de trànsit recomanant-se a ser possible 5m d’amplada.  
(4) Els valors de luminància donats poden convertir-se en valors de il·luminància, multiplicant els primer per el coeficient R 
(segons C.I.E) del paviment utilitzat, prenent un valor de 15 quan aquest no sigui conegut.

Taula 8: Series ME de classe d’enllumenat per  a vials secs del tipus A i B 

A la taula 8 es defineixen els nivells d’il·luminació de les sèries MEW de classes d’enllumenat a 
aplicar en aquelles zones geogràfiques  on la intensitat i persistència de la pluja provoqui que la 
calçada estigui mullada (aprox. 120 de pluja anuals).  S’inclou un requisit addicional d’uniformitat 
global amb la calçada humida, per evitar la degradació de les prestacions durant els períodes 
humits.  
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Classe 
d’enllum

enat 
 

Luminància de la superfície de la calçada en condicions 
seques i humides Enlluername

nt 
pertorbador 

Il·luminació 
dels voltants 

Calçada seca Calçada 
humida 

Luminància (5) 
Mitja Lm 
(cd/m2)(1) 

Uniformit
at Global  

Uo  
[mínima]

Uniformitat 
Longitudinal 

UI 
(2) 

[mínima]

Uniformitat 
Global  Uo 
[mínima] 

Increment 
Llindar  TI 

(%)(3) 

[màxim] 

Relació 
Entorn SR(4) 

[mínima] 

MEW1 2 0,4 0, 60 0,15 10 0,5 
MEW2 1,5 0,4 0, 60 0,15 10 0,5 
MEW3 1 0,4 0, 60 0,15 15 0,5 
MEW4 0,75 0,4 Sense requisits 0,15 15 0,5 
MEW5 0,5 0,35 Sense requisits 0,15 15 0,5 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat, a excepció de (TI), que són 
valors màxims inicials. Per tal de mantenir aquests nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat, que 
dependrà de la làmpada utilitzada, del tipus de llumenera, del grau de contaminació de l’aire i de la modalitat del manteniment 
preventiu. 
(2) Aquest criteri es voluntari però pot utilitzar-se, per exemple, en autopistes, autovies i carreteres de calçada única de doble sentit 
de circulació i accessos limitats . 
(3) Quan s’utilitzin fonts de llum de baixa luminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi a baixa pressió), es permet un 5% del 
increment llindar (TI) 
(4) La relació d’entorn SR ha d’aplicar-se en aquelles vies de trànsit rodat on no existeixin altres àrees contigües a la calçada que 
tinguin els seus propis requisits. L’amplada de les bandes adjacents per la relació SR serà igual com a mínim a la d’un carril de trànsit 
recomanant-se a ser possible 5m d’amplada.  
(5) Els valors de luminància donats poden convertir-se en valors de il·luminància, multiplicant els primer per el coeficient R (segons 
C.I.E) del paviment utilitzat, prenent un valor de 15 quan aquest no sigui conegut.

Taula 9: Series MEW de classe d’enllumenat per a vials humits del tipus A i B 

Classe d’enllumenat (1) 
 

Il·luminància horitzontal en l’àrea de la calçada 
 

Il·luminància Mitja Em  
(lux)(1) 

Il·luminància Mínima  Em 
(lux)(1) 

S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat. Per tal 
d’obtenir aquests nivells, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat, que dependrà de la làmpada 
utilitzada, del tipus de llumenera, del grau de contaminació de l’aire i de la modalitat del manteniment preventiu  

Taula 10: Series S de classe d’enllumenat per a vials del tipus C, D i E 

 

Classe d’enllumenat (2) 

Il·luminància horitzontal 
Il·luminància Mitja 

Em (Lux) 
[mínima mantinguda (1)] 

Uniformitat 
Mitja Um 
[mínima] 

CE0 50 0,4 
CE1 30 0,4 

CE1A 25 0,4 
CE2 20 0,4 
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CE3 15 0,4 
CE4 10 0,4 
CE5 7,5 0,4 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la 
instal·lació d’enllumenat. Per tal d’obtenir aquests nivells, s’ha de considerar un 
factor de manteniment (fm) elevat, que dependrà de la làmpada utilitzada, del 
tipus de llumenera, del grau de contaminació de l’aire i de la modalitat del 
manteniment preventiu  
(2) També s’apliquen a espais utilitzats per vianants i ciclistes 

Taula 11: Series de classe d’enllumenat per a vials de tipus D i E 

1.5.3.3 Classes d’enllumenat de similar nivell d’il·luminació. 

A la taula 12 s’indiquen les diferents classes d’enllumenat que es consideren equivalents per tenir 
un nivell d’il·luminació similar. 

    M E 1 
MEW 1   

 M E 2 
MEW 2   

 M E 3 
MEW 3   

 M E 4 
MEW 4   

 M E 5 
MEW 5   

 M E 6   

 C E O    C E 1    C E 2    C E 3    C E 4    C E 5      
          S 1    S 2    S 3    S 4   

Taula 12: Classes d’enllumenat de similar nivell d’il·luminació  

1.5.4 Nivells de il·luminació de zones especials  de vials 

Considerarem una zona especial aquelles que la visió i maniobrabilitat dels vehicles que circulen 
per aquesta sigui més complicada que a la resta del vial, per exemple, enllaços, interseccions, 
rotondes, zones de reducció del nombre de carrils,  disminució de l’ample de la calçada, corbes i 
vials sinuosos en pendent, zones d’incorporació de nous carrils, passos inferiors, etc. 

En aquests casos, es tindrà (per ordre) en compte els següents criteris: 

a) Criteri de luminància  
Si la zona especial pertany a una via del tipus A o B, s’aplicaran els nivells basats en la 
luminància de la superfície de la calçada les series ME de la taula 9, de forma que per la 
zona especial, la classe d’enllumenat establerta serà un nivell superior al de la resta de la 
via. 
Si hi ha diferents tipus de vies en una zona especial, com per exemple, en una 
encreuament, la classe d’enllumenat serà un grau superior al de la via que tingui la classe 
d’enllumenat més elevada. 

b) Criteri d´il·luminància 
Si la zona especial pertany a una via del tipus D, o quan no sigui possible aplicar el criteri 
de luminància o quan no es pugui situar adequadament a l’observador, donada la 
sinuositat del traçat i la complexitat de la zona, s’aplicarà el criteri de la il·luminància, amb 
uns nivells lumínics corresponents a la sèrie CE de la taula 11. Entre les classes CE1 i CE0 
es podrà adoptar un nivell de la il·luminància que estigui entre les dues classes. 

Quan s’utilitza el criteri d ’il·luminància, no és possible calcular l’enlluernament pertorbador, o 
increment de llindar TI fixat a les taules 8 i 9, donat que es precisa determinar la luminància mitja 
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de la calçada. En aquest cas, l’avaluació de l’enlluernament es podrà realitzar utilitzant els nivells 
de referència de la intensitat lluminosa de les llumeneres, establerta la taula 13: 

Classe 
d’intensitat 

Intensitat Màxima (cd/klm ) (1) 
Altres requisits 70ᴼ≤ γ < 

80ᴼ  
  80ᴼ ≤ γ < 
90ᴼ  

γ 
>90ᴼ   

G1 - 200 50 Cap 
G2 - 150 30 Cap 
G3 - 100 20 Cap 
G4 500 100 10 Intensitats per sobre de 

95ᴼ han de ser zero G5 350 100 10 
G6 350 100 0 Cap 

(1)  Totes les intensitats són proporcionals al flux de la làmpada per 1000 lm.
NOTA: Les classes d’intensitat G1, G2 i G3 corresponen a distribucions fotomètriques “semi cut-off” i “cut-off”, 
d’us tradicional. Les classes d’intensitat G4, G5 i G6 s’assignen a llumeneres amb distribució “cut-off” total, 
comes les llumeneres de tancament de vidre pla en posició horitzontal. 

Taula 13: Classes G d’enllumenat 

1.5.5 Altres enllumenats específics 

Es consideren enllumenats específics als següents: 

• Passarel·les peatonals 
• Escales i rampes 
• Passos subterranis 
• Enllumenat de reforç als passos  de vianants 
• Enllumenat de parc i jardins 
• Passos a nivell de ferrocarrils 
• Enllumenat de culs de sac 
• Rotondes 
• Túnels i passos inferiors 
• Aparcaments de vehicles a l’aire lliure 
• Àrees de treball exteriors 
• Qualsevol altre que es pugui assimilar als anteriors 

 

A continuació s’exposen els requisits fotomètrics recomanats per les zones anteriorment 
exposades: 

1.5.6 Enllumenat de passarel·les per a vianants, escales i rampes. 

La classe d’enllumenat serà la CE2, i en cas de risc pels ciutadans, podria considerar-se de tipus 
CE1. Quan existeixin escales i rampes d’accés, la il·luminància en el pla vertical no serà inferior al 
50% del valor en el pla horitzontal de forma que s’asseguri una bona percepció dels graons. 
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1.5.7 Enllumenat de passos subterranis per a vianants. 

La classe d’enllumenat serà CE1, amb una uniformitat mitja de 0,5. En el cas que s’estimi un risc 
d’inseguretat alt, es podria considerar una classe CE0 i una uniformitat de 0,5. En el cas que la 
longitud del pas subterrani sigui molt llarga, s’haurà de preveure un enllumenat diürn amb un 
nivell lumínic de 100 lux  i una uniformitat mitja de 0.5. 

1.5.8 Enllumenat addicional de passos de vianants. 

La seva instal·lació serà prioritària als passos sense semàfor, la il·luminància de referència mínima 
en el pla vertical serà de 40 lux, i una limitació  de l’enlluernament G2 en la direcció de circulació 
dels vehicles i G3 en la direcció dels vianants ( taula 13). La classe d’enllumenat serà CE1 en àrees 
comercials i industrials i CE2 en zones residencials. 

1.5.9 Enllumenat de parcs i jardins. 

Els vials principals, tals com accessos als parc o jardins, els passejos i rotondes, àrees de lleure i 
escales, que estiguin oberts al públic durant les hores nocturnes hauran d’il·luminar-se com les 
vies de tipus E (taula 7). 

1.5.10 Enllumenat de passos a nivells de ferrocarrils. 

El nivell d’il·luminació sobre la zona de creuament, començant a una distància mínima de 40m i 
finalitzant 40m després, serà CE2, recomanant-se una classe d’enllumenat CE1. 

1.5.11 Enllumenat de culs de sac. 

L’enllumenat del cul de sac d’una calçada s’haurà  de fer de tal forma que s’assenyali amb 
exactitud als conductors  els límits de la calçada. El nivell d’enllumenat de referència serà un CE2. 

1.5.12 Enllumenat de rotondes. 

A més d’il·luminar la rotonda, l’enllumenat haurà d’estendre’s a les vies d’accés a la mateixa, en 
una longitud adequada, d’ almenys 200 metres en tots els sentits. Els nivells d´il·luminació de les 
rotondes seran un 50% majors que els nivells dels accessos o entrades  amb els valors de 
referències següents: 

• Il·luminància mitja horitzontal Em ≥ 40 lux   
• Uniformitat mitja Um ≥ 0,5 
• Enlluernament màxim GR ≤ 45 

A les zones urbanes o  a les carreteres amb enllumenat públic, el nivell de les rotondes serà com a 
mínim un grau superior al tram afectat amb el major nivell d’il·luminació.  

1.5.13 Enllumenat de túnels i passos inferiors. 

Es consideraran com a valors de referència, els nivells d´il·luminació especificats a la publicació CIE 
88:2004 “Guia  per l’enllumenat de túnels de carretera i passos inferiors” 
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1.5.14 Enllumenat d’aparcaments a l’aire lliure. 

L’enllumenat d’aparcaments a l’aire lliure, satisfarà  els requisits fotomètrics de les classes 
d’enllumenat corresponents  a la situació de projecte D1-D2, indicats a la taula 6.  

1.5.15 Enllumenat d’àrees de treball exterior. 

Es consideraran com a valors de referència, els nivells d’il·luminació especificats a la norma EN 
12464-2:2007.  

1.5.16 Nivells d’il·luminació reduïts.  

Amb la finalitat d’estalviar energia,  baixar la brillantor lluminosa, i limitar la llum molesta a certes 
hores de la nit, haurà de reduir-se el nivell d’il·luminació de les instal·lacions d’enllumenat vial, 
enllumenat específic, enllumenat ornamental i enllumenat de senyals i anuncis lluminosos, amb 
potència instal·lada superior a 5kW, amb l’excepció de que per motius de seguretat, degudament  
justificats al projecte,  no fos recomanable efectuar variacions temporals o reducció del nivell 
d’il·luminació. 

Quan es redueixi el nivell d’il·luminació, és a dir, es variï la classe d’enllumenat a  una hora 
determinada, hauran de mantenir-se els criteris d’uniformitat de luminància, il·luminància i 
enlluernament establertes en la instrucció ITC-EA-02 del REE.  
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1.6 Consideracions mediambientals en un enllumenat exterior 

En aquest apartat es vol explicar resumidament, les conseqüències sobre el medi ambient d’una 
instal·lació d’enllumenat exterior.  

1.6.1 Contaminació lumínica 

La contaminació lumínica és la lluminositat produïda en el cel nocturn per la difusió i reflexió de la 
llum sobre els gasos, aerosols i partícules en suspensió en l’atmosfera, procedent, entre d’altres 
orígens, de les instal·lacions d’enllumenat exterior, bé per difusió directa cap al cel o bé per 
reflectida per les superfícies il·luminades. 

1.6.2 Limitacions de les Emissions lumíniques 

 Tal com s’ha indicat a l’apartat  2.5.1  Zonificació, existeixen uns valors límits d’emissions del flux 
hemisfèric superior, i les emissions cap al cel, ja siguin directes o les procedents de reflexos de les 
zones il·luminades, a més de seguir criteris, per minimitzar aquest efecte, a l’hora del disseny com 
per exemple: 

a) Il·luminar només la superfície mínima necessària per donar un bon servei. 
b) Els nivells hauran de ser el mínims necessaris per garantir un bon servei. 
c) El factor d’utilització i el factor de manteniment de la instal·lació satisfaran els valors 

mínims indicats a la ITC-EA-04 del REE. 

1.6.3 Restriccions de làmpades 

A les zones E1 s’utilitzaran només làmpades de  vapor de sodi, quan no resulti possible utilitzar 
aquestes làmpades, es procedirà a filtrar la radiació de longituds d’ona inferiors a 440nm. 

A l’actualitat s’estan dissenyant sistemes LED que garantiran una millor protecció a aquestes 
zones.  

1.6.4 Limitacions de la llum intrusa i/o molesta 

Amb l’objectiu de minimitzar la llum intrusa i/o molesta procedent de les instal·lacions 
d’enllumenat exterior, sobre residents o usuaris en general, les instal·lacions d’enllumenat 
exterior, amb excepció de l’enllumenat festiu i nadalenc, es dissenyaran perquè compleixin  els 
valors màxims establerts a la taula 14 dels següents paràmetres: 

a) Il·luminància vertical (Ev) en finestres;  
b) Luminància (L) de les llumeneres mesurada com la Intensitat lluminosa (I) emesa per cada 

llumenera en la direcció potencial de la molèstia;  
c) Luminància mitja (Lm) de les superfícies dels paràmetres dels edificis que com a 

conseqüència d’una il·luminació excessiva puguin produir molèsties; 
d) Luminància màxima  (Lmàx) de les senyals i anuncis lluminosos; 
e) Increment llindar de contrast (TI) que expressa la limitació de l’enlluernament 

pertorbador o incapacitador a les vies de trànsit rodat per instal·lacions d’enllumenat 
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diferents a les del vial. Aquest increment constitueix la mesura per la que es quantifica la 
pèrdua de visió causada pel mencionat enlluernament. El TI produït per l’enllumenat vial 
està limitat per la ITC-EA-02 del REE. 

En funció de la classificació de les zones (E1, E2, E3 i E4) la llum molesta procedent de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior, es limitarà als valors indicats a la següent taula: 

Paràmetres luminotècnics  

Valors màxims 

Observatoris 
astronòmics i 

parcs naturals E1 

Zones 
periurbanes i 

àrees rurals E2 

Zones urbanes 
residencials E3 

Centres 
urbans i 

àrees 
comercials 

E4 
Il·luminància vertical (Ev) 2 lux 5 lux 10 lux 25 lux 

Intensitat lluminosa emesa 
per les llumeneres (I) 2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd 

Luminància mitja  a les  
façanes (Lm) 5 cd/m2 5 cd/m2 10 cd/m2 25 cd/m2 

Luminància màxima a les 
façanes (Lmàx) 

10 cd/m2 10 cd/m2 60 cd/m2 150 cd/m2 

Luminància màxima de 
senyals  i anuncis 
lluminosos (Lmàx) 

50 cd/m2 400 cd/m2 800 cd/m2 1,000 
cd/m2 

Increments del llindar de 
contrast (TI) 

Classe d’enllumenat 
Sense 

il·luminació ME 5 ME3 / ME4 ME1 / ME2 

TI = 15% per 
adaptació a  L = 

0,1 cd/m2 

TI = 15% per 
adaptació a L = 1 

cd/m2 

TI = 15% per 
adaptació a L = 2 

cd/m2 

TI = 15% 
per 

adaptació a 
L = 5 cd/m2 

Taula 14: Limitacions de la llum molesta procedent de les instal·lacions d’enllumenat exterior. 

1.6.5 Consum energètic 

L’enllumenat públic, com a primera implicació directa, consumeix energia primària en forma 
d’energia elèctrica per poder produir energia lumínica. Aquest consum d’energia incideix en la 
problemàtica ambiental a través de:  

• El consum de recursos naturals no renovables en general. L’emissió de contaminats és veu 
potenciat en les centrals tèrmiques, ja que els combustibles utilitzats (Carbó, gas, gas-oil, 
fuel-oil,...) emeten diferents contaminants ( SO2, CO, HC, CO2, NOx,...) que perjudiquen a 
l’atmosfera, modifiquen el microclima de l’entorn, influeixen en la salut humana i alguns 
d’ells produeixen pluja àcida. 

• La degradació del medi ambient natural: La seva gran incidència s’expressa tant en la seva 
obtenció, transport com en la transformació en energia elèctrica.  
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1.6.6 Contaminació lumínica 

La contaminació lumínica és l'emissió de llum en espais on no està destinada. Es pot considerar 
dos tipus de contaminació lumínica:  

1. La resplendor del cel nocturn, produïda per la difusió de la llum artificial. 
2. La intrusió en espais aliens a la zona il·luminada. 

La resplendor del cel nocturn fa disminuir la foscor natural de la nit i la visibilitat de les estrelles. 
Les boirines i el cel enterbolit contribueixen a la dispersió lumínica fins a formar un núvol lluminós 
damunt el nucli urbà. L'abundància de partícules de pols i aigua retingudes a l’atmosfera 
augmenta la reflexió i refracció de la llum, i quanta més contaminació atmosfèrica, més intens és 
el fenomen.  

Com a intrusió lumínica es considera la llum projectada directament als espais adjacents a la zona 
il·luminada i la llum difosa a través del cel (podent arribar a zones no necessàriament pròximes a 
la instal·lació d’enllumenat) , afectant tant espais naturals com urbanitzats. 

1.6.7 Tipus d’emissió de flux lumínic 

L’emissió del flux pot classificar-se segons la seva procedència:  

• Emissió directa des de la lluminària: És el fenomen que més contribueix a la 
contaminació lumínica. Tot i això, fent una valoració global, té més importància el flux 
reflectit  ja que el flux directe és menys freqüent que aquest. El principal causant és el mal 
disseny de les lluminàries. Si es dibuixa una vertical des de la font de llum fins el terra, la 
llum fins a 70º és la que s’aprofita, de 70º a 90º és llum que es perd i enlluerna i a partir 
de 90º és llum que es perd directament i es dispersa a l’atmosfera. 
Podem definir el concepte de Flux Hemisfèric Superior (FHS) instal·lat, el qual es defineix 
com el percentatge de llum produïda per la lluminària que es projecta per sobre de 
l’horitzontal.  
Aquesta emissió directa es deguda majoritàriament a la mala col·locació de lluminàries i 
projectors o al mal disseny d’aquests elements. 
 

 
Il·lustració 1: Exemples d’il·luminació on s’ha considerat l’efecte nociu de l’emissió directa des de la llumenera 

 
• Per reflexió a superfícies il·luminades: La llum es pot reflectir totalment o 

parcialment en una superfície amb el mateix angle amb el que incideix. Aquesta 
reflexió també comporta una pèrdua de llum en direccions no desitjades, la qual, 
tot i ser 10 vegades inferior que l’emissió de flux directe, és més nombrosa que 
aquesta. La quantitat de llum reflectida dependrà, a part de la font d’emissió, del 
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medi de reflexió, la qual serà molt més elevada si es produeix sobre medis com 
ara miralls, marbres,...  

• Per refracció i reflexió a les partícules de l’atmosfera: La refracció i reflexió de la 
llum en les partícules de pols i aigua que estan restringides a l’atmosfera crea una 
dispersió de la llum que comporta la disminució de la foscor natural del cel. 
Aquest fenomen té un impacte ambiental menor que els altres dos, tot i que cal 
tenir en compte que en casos de contaminació atmosfèrica, la dispersió  
augmenta. 
 

Existeix una altra variable que condiciona l’emissió del flux lumínic, es tracta del color de la llum; 
si la llum que es dispersa prové de làmpades amb un ample espectre d’emissió,  els efectes són 
més accentuats que làmpades amb un rang menor d’emissió.  

1.6.8 Efectes de la contaminació lumínica 

Una breu  classificació dels efectes que causa la contaminació lumínica pot ser la següent: 

• Efectes sobre els ecosistemes, flora i fauna: La contaminació lumínica pot causar 
trastorns en els hàbits dels animals, sobretot dels nocturns, entre els que cal destacar els 
insectes ja que són els afectats més directament per la llum. En les plantes pot provocar 
variacions en la seva fisiologia, afectant a la fotosíntesi i al seu creixement, estacions 
biològiques, etc. Tot això fa que les variacions siguin extrapolables als ecosistemes en els 
que convisquin animals i plantes que sofreixin alteracions.  

• Efectes energètics: La llum malgastada repercuteix directament en un augment del 
consum d’energia elèctrica.  

• Efectes en la salut humana: Les molèsties causades als humans es deuen sobretot a la 
intrusió lumínica i aquesta pot afectar al descans de les persones i influir sobre els ritmes 
biològics (ritmes circadians).  

• Efectes en activitats humanes: L’activitat més afectada per la contaminació lumínica és 
l’observació del cel, tant a nivell professional com particular. També es veuen afectades 
altres activitats, com per exemple el transport, on una mala il·luminació pot recaure en 
situacions d’enlluernament. 

• Efectes en paisatge nocturn: L’entorn fosc natural es veu canviat cap a brillantors 
artificials del cel provocant un impacte així com altres tipus de contaminació impacten 
sobre el paisatge terrestre. 

• Efectes econòmics i culturals: Cal tenir en compte el cost econòmic que suposa l’excés de 
consum d’energia elèctrica. 

1.6.9 Generació residus materials 

Un projecte d’enllumenat consta de 4 fases: Projecte, obra, explotació i enderrocament. En 
qualsevol d’aquestes 4 fases es produeixen residus, recaient els més importants en les dues 
últimes. 
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De tots els residus que genera una instal·lació d’enllumenat precisen d’una especial atenció les 
làmpades de descàrrega, ja que requereixen una gestió especifica des de la recollida, el transport, 
el tractament, fins a la deposició. Això és degut a la seva especial fragilitat i al seu contingut en 
substàncies tòxiques, el qual és mínim a nivell individual però considerable a nivell global. 

La resta de residus (suports, conductes, equips elèctrics,...) són menys nocius que les làmpades i 
menys voluminosos, ja que acostumen a tenir una vida útil molt més llarga que aquestes.  

S’ha de tenir en compte, però, que els equips electrònics, tant els que acompanyen les làmpades 
com els utilitzats en els quadres de comandament,  presenten dificultats en el seu tractament 
ocasionades per la quantitat de components que inclouen. 

Les condicions de transport dels equips hauran de garantir les condicions de seguretat adequades 
(evitant les pèrdues i dispersió de residus),  així com la minimització de les molèsties als ciutadans. 

L'emmagatzematge dels equips s’ha de realitzar de forma controlada i classificats com residus 
perillosos. 

Existeixen organitzacions que s’encarreguen de gestionar correctament aquests residus, per 
exemple: 

• AMBILAMP és una associació sense ànim de lucre, dedicada al reciclatge de làmpades,  
que neix amb els següents objectius: 
 
o Tancar el cicle de la làmpada afectada pel RD RAEE, garantint el tractament final 

sostenible, una vegada el producte s’ha convertit en un residu. Aquest fet reduirà 
l’impacte mediambiental  que pot gener una làmpada durant la seva vida útil.  
 

o Donar servei als productors de làmpades, afectats per la normativa RAEE i que 
desitgin complir les seves obligacions ambiental a través d’un Sistema Integrat de 
Gestió. 
 

o Investigació i desenvolupament en tot l’àrea tècnica amb l’objectiu de millorar el 
sistema de recollida i reciclat de les làmpades. 
 

o Conscienciació, educació i sensibilització, directa o indirecta, de tots els agents 
implicats en el procés per complir els objectius de protecció i millora del medi 
ambient. 
 

• La Fundació Ecolum és una organització sense ànim de lucre, dedicada al reciclatge de 
llumeneres, que neix a l’octubre de 2004 a partir d’ANFALUM (Associació Nacional de 
Fabricants d’Aparells d’Il·luminació) amb la finalitat de gestionar conjuntament els residus 
d’aparells elèctrics i electrònics, concretament els residus provinents de les Llumeneres, 
inclosos a la categoria d’aparells d’il·luminació del RD 208/2005. Actualment  ECOLUM 
representa al 85% dels productors d’aparell d’il·luminació a nivell nacional.  
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1.7 Eficiència de les instal·lacions d’enllumenat exterior  

1.7.1 Introducció 

A continuació es mostra una representació de la transformació electricitat-llum, on es pot veure la 
baixa eficiència d’aquesta transformació: 

Gràfic 1: Valorització energètica de la transformació Electricitat-Llum 

A la següent taula es mostren les pèrdues energètiques en una instal·lació d’enllumenat segons 
criteris de disseny i selecció de components: 

Aspectes que redueixen el rendiment de la instal·lació (%) 

Pèrdues elèctriques Pèrdues en fase de 
producció de llum Pèrdues en la fase de disseny lumínic 

Equips auxiliars Làmpades Llumeneres Depreciació 

Arrencadors  

(0,8-1,5%) 

Fluorescent  

(88%) 

Tipus Globus 

(80-90%) 

(15-40%) 

Balasts 

(8-25%) 

 

Vapor de Mercuri  

(92%) 

Rendiment mitjà 

(70-80%) 

Condensadors  

(0,5-1%) 

Halogenurs 

(87%) 

Rendiment elevat 

(50-70%) 

 

Vapor de Sodi AP  

(85%) 
 

Vapor de Sodi BP 

(75%) 

Taula 15: Aspectes que redueixen el rendiment de la instal·lació (%) 

 

1.Disseny 

2.Producció 

3.Funcionament 

100% Electricitat 

99,5-96% Residus+Calor 

0,5-4% Llum visible 
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Aspectes que incrementen el consum (kWh) i cost (€) de la 
instal·lació (%) 

Pèrdues en la fase d’explotació 

Posta en marxa Regim de 
funcionament Factor de potència  

Cèl·lula fotoelèctrica o 
rellotges inapropiats 

(+8%) 

Absència de sistema 
de regulació  

(+38%) 

0,9 0,5 

(fins a un +47% en el 
cost energètic) 

Taula 16: Aspectes que incrementen el consum energètic i cost de la instal·lació  

1.7.2 Definició d’eficiència energètica 

Segons la instrucció ITC-EA-01 del Real Decret 1890/2008, l'eficiència energètica d'una instal·lació 

d'enllumenat exterior es defineix com la relació entre el producte de la superfície il·luminada per 

la luminància mitja en servei de la instal·lació entre la potència activa total instal·lada:  
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On:  

ɛ=  Eficiència energètica de la instal·lació d'enllumenat exterior (m2·lux/W) 

P=  Potència activa total instal·lada (fonts de llum i equips auxiliars) (W)  

S=  Superfície il·luminada (m2)   

Em= Il·luminància mitja en servei de la instal·lació, considerant manteniment previst (lux) 

 

També podem calcular l’eficiència energètica  mitjançant els següents factors: 

ɛL = Eficiència de les làmpades i equips auxiliars (lum/W = m2 · lux/W) 

fm = Factor de manteniment de la instal·lació (en valors per unitat) 

fu = Factor d’utilització de la instal·lació (en valors per unitat) 

 









=
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On: 

• Eficiència de la làmpada i equips auxiliars (ɛL): És la relació en entre el flux lumínic emès 
per la làmpada i la potència total consumida per la làmpada més el seu equip auxiliar. 



Pàg. 26 de 58 

Eficiència de les instal lacions d’enllumenat exterior 

 

 

 

• Factor de manteniment (fm): És la relació entre els valors d ’il·luminància que es pretenen 
garantir al llarg de la vida de la instal·lació d’enllumenat i valors inicials. 

• Factor d’utilització (fu): És la relació entre el flux útil  procedent de les llumeneres que 
arriba a la calçada o superfície a il·luminar i el flux emès per les fonts de llum instal·lades a 
les llumeneres. 
El factor d’utilització de la instal·lació és funció del tipus de làmpada, de la distribució 
d’intensitat lluminosa i del rendiment de les llumeneres, així com de la geometria de la 
instal·lació (tant de la zona física  a il·luminar, com de la distribució de les llumeneres). 

1.7.3 Requisits mínims d’eficiència energètica. 

1.7.4 Instal·lacions d’enllumenat vial. 

 Seran aquelles instal·lacions classificades com a tipus A i B segons la classificació de les vies 
segons la velocitat del trànsit rodat (ITC-EA-02). 

Els valors que hauran de complir són els de la següent taula: 

Il·luminància mitja en servei Em (lux)

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÍNIMA 









W
luxm ·2  

>30 22 

25 20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

<7,5 9,5 

Nota: Per  valors intermedis de il·luminància mitja, utilitzar interpolació lineal. 

Taula 17: Requisits mínims d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat  vial funcional. 

1.7.5 Instal·lacions d’enllumenat vial ambiental 

Entenem com a enllumenat vial ambiental aquell que s’utilitza en àrees urbanes per a la 
il·luminació de vies de vianants, comercials, voreres, parcs i jardins, centres històrics, vies de 
velocitat limitada etc. Considerades a la ITC-EA-02 com a situacions de projecte del tipus C, D i E.  
Normalment en aquest tipus d’instal·lació les llumeneres es situen a baixes alçades (entre 3 i 5 
metres). 

Els valors que hauran de complir són els de la següent taula: 

Il·luminància mitja en 
servei Em (lux) 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÍNIMA 








W
luxm ·2  

≥ 20 9 
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15 7,5 

10 6 

7,5 5 

≤ 5 3,5 

Nota: Per  valors intermedis de il·luminància mitja, utilitzar interpolació lineal. 

Taula 18: Requisits mínims d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat vial ambiental 

1.7.6 Altres classes d’enllumenat  

En l’enllumenat específic, enllumenat ornamental, l’enllumenat per a vigilància i seguretat 
nocturna, i el de senyals i anuncis lluminosos, es tindran en compte els següents aspectes: 

a) S’il·luminarà només la zona que es vol dotar d’enllumenat 
b) S’instal·laran làmpades d’alta eficiència lumínica compatibles amb els requisits 

cromàtics de la instal·lació i amb valors de rendiments per sobre del que marca la 
ITC-EA-04. 

c) S’utilitzaran llumeneres i projectors amb un rendiment lumínic superior. 
d) L’equip auxiliar serà de pèrdues mínimes. 
e) El factor d’utilització  de la instal·lació serà el més elevat possible. 
f) El factor de manteniment de la instal·lació serà el més elevat possible. 

1.7.7 Qualificació energètica de les instal·lacions d’enllumenat. 

Les instal·lacions d’enllumenat exterior, excepte les d’enllumenat de senyals i anuncis lluminosos i  
els de festius i nadalencs, es qualificaran en funció del seu índex d’eficiència energètica.  

L’índex d’eficiència energètica (Iɛ) es defineix entre l’eficiència energètica de la instal·lació (ɛ) i el 
valor de l’eficiència energètica de referència (ɛR) en funció del nivell de il·luminància mitja 
projectada segons la taula 19: 

Iε=    (3) 
Enllumenat vial funcional 

Enllumenat vial ambiental i 
altres instal·lacions 

d’enllumenat 

Il·luminància mitja en servei projectada Em 
(lux) 

Eficiència 
energètica de 

referència 
ɛR 









W
luxm ·2

l·luminància 
mitja en 

servei 
projectada 

Em (lux) 

Eficiència 
energètica de 

referència 
ɛR 

 








W
luxm ·2

≥30 32 -- -- 
25 29 -- -- 
20 26 ≥20 13 
15 23 15 11 
10 18 10 9 
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≤7,5 14 7,5 7 
-- -- ≤5 5 

Nota: Per  valors intermedis de il·luminància mitja, utilitzar interpolació lineal. 

Taula 19: Valors d’eficiència energètica de referència 

Per tal de fer més entenedora la qualificació, i com ja existeixen altres reglamentacions per altres 
usos, es defineix una etiqueta que caracteritza el consum de la instal·lació mitjançant una escala 
de 7 lletres,  on la instal·lació més eficient es defineix com la A, i la menys eficient com la G. 
L’índex utilitzat per l’escala de lletres serà l’índex de consum energètic (ICE), que es defineix com 
la inversa de l’índex d’eficiència energètica: 

ICE=   (4) 

La taula 20 fixa els valors que defineixen les respectives lletres de consum energètic, en funció de 
l’índex d’eficiència ja calculats: 

Qualificació 
Energètica 

Índex de consum 
energètic 

Índex 
d’Eficiència 
Energètica 

A ICE < 0,91 Iɛ > 1,1 
B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥ Iɛ > 0,92 
C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥ Iɛ > 0,74 
D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥ Iɛ > 0,56 
E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥ Iɛ > 0,38 
F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥ Iɛ > 0,20 
G ICE ≥ 5,00 Iɛ ≤ 0,20 

Taula 20: Qualificació energètica d’una instal·lació d’enllumenat 

A continuació es mostra l’etiqueta que s’haurà d’entregar als usuaris: 

Qualificació Energètica de les instal·lacions 
d’enllumenat 

 

Més eficient

Menys eficient

Instal·lació: 

A

B 

C 

D 

E 

F 

G
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Localitat i carrer: 
Horari de funcionament: 
Consum energètic anual (kWh/any): 
Emissions de CO2 anual (kgCO2/any): 
Índex d’eficiència energètica (Iɛ): 
Il·luminància mitja en servei Em (lux):  
Uniformitat (%):  

Gràfic 2: Etiqueta qualificació energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic 

1.7.8 Règim de funcionament 

Els sistemes d’accionament garantiran que les instal·lacions d’enllumenat exterior  s’encenguin i 
s’apaguin amb precisió, quan la lluminositat ambiental ho requereixi. 

Les instal·lacions d’enllumenat exterior amb excepció de túnels i passos inferiors, estaran en 
funcionament com a màxim  durant el període comprés entre la posada del sol  i la sortida del sol, 
o quan la lluminositat ambiental ho requereixi. 

Quan s’especifiqui, els enllumenats exteriors, tindran dos nivells d’il·luminació de forma que en 
aquells casos del període nocturn durant els quals disminueixi l’activitat o característiques 
d’il·luminació, es passi del règim de nivell normal d’il·luminació a un altre de nivell reduït, 
manteniment la uniformitat. 

Es podrà variar el règim de funcionament dels enllumenats ornamentals, establint-se condicions 
especials, en èpoques tals com festivitats i temporades d’altra afluència turística. 

Es podrà ajustar un règim especial de funcionament dels enllumenats pels esdeveniments 
nocturns singulars, festius, de fira, esportius, o culturals, o bé temporades d’alta afluència 
turística  que compatibilitzin l’estalvi energètic amb les necessitats derivades dels esdeveniments.  

Correspon a les Administracions Locals regular el temps de funcionament de les instal·lacions 
d’enllumenat exterior que es trobin en el seu àmbit territorial i que no siguin competència estatal 
o autonòmica. 

1.7.9 Qualificació energètica de les instal·lacions d’enllumenat. 

Les característiques i prestacions d’una instal·lació d’enllumenat exterior es modifiquen i 
degraden amb el temps. Una explotació correcta i un bon manteniment, conservaran la qualitat 
de la instal·lació, garantint el millor funcionament possible i una bona eficiència energètica. 

Les característiques fotomètriques i mecàniques d’una instal·lació d’enllumenat exterior es 
degraden al llarg del temps degut a moltes causes. Les més importants són: 

• La baixada progressiva del flux emès per les làmpades 
• L’embrutiment de les làmpades i/o del sistema òptic de la llumenera 
• L’envelliment dels diferents components del sistema òptic de les llumeneres 
• La mortalitat de les làmpades 
• Els desperfectes mecànics deguts a accidents de tràfic, actes de vandalisme etc. 
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1.7.10 Factor de manteniment 

El factor de manteniment (fm) es la relació entre la il·luminància mitja després d’un determinat 
període de funcionament de la instal·lació d’enllumenat exterior (Il·luminància mitja en servei –
Eservei), i la il·lumància mitja obtinguda a l’inici del seu funcionament com a instal·lació nova 
(Il·luminància mitja inicial – Einicial). 

   (5) 

El factor de manteniment serà sempre inferior a la unitat (fm < 1), i interessarà que sigui el més 
elevat possible per a una freqüència de manteniment el més baixa possible que pugui fer-se. 

El factor de manteniment es funció, principalment, de: 

a) El tipus de làmpada, depreciació del flux lumínic i supervivència en el transcurs del temps. 
b) L’estanqueïtat del sistema òptic de la llumenera 
c) La naturalesa i modalitat del tancament de la llumenera 
d) La qualitat i freqüència de les operacions de manteniment 
e) El grau de contaminació de la situació de la instal·lació 

El factor de manteniment  serà el producte dels factors de depreciació del flux lumínic de les 
làmpades, de la seva supervivència i de la depreciació de llumenera, de forma que es verificarà: 

fm= FDSL · FSL · FDLU   (6) 

On: 

FDSL = factor de depreciació del flux lumínic de la làmpada 

FSL = factor de supervivència de la làmpada 

FDLU = factor de depreciació de la llumenera 

 

En el cas de túnels i passos inferiors de trànsit rodat i peatonals també es tindrà en compte el 
factor de depreciació de les superfícies del recinte (FDSR), de forma que es complirà: 

fm= FDSL · FSL · FDLU · FDSR  (7) 

Els factors de depreciació i supervivència màxims es troben a les següents taules: 

Tipus de làmpada 
Període de funcionament en hores 

4.000 h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h 
Sodi alta pressió 0,98 0,97 0,94 0,91 0,9 

Sodi baixa pressió 0,98 0,96 0,93 0,9 0,87 
Halogenurs metàl·lics 0,82 0,78 0,76 0,76 0,73 

Vapor de mercuri 0,87 0,83 0,8 0,78 0,76 
Fluorescent tubular trifòsfor  0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 

Fluorescent tubular 
halofosfat  0,82 0,78 0,74 0,72 0,71 

Fluorescent compacte 0,91 0,88 0,86 0,85 0,84 
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Taula 21: Factors de depreciació del flux lumínic de les làmpades (FDFL) 

Tipus de làmpada 
Període de funcionament en hores 

4.000 h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h 
Sodi alta pressió 0,98 0,96 0,94 0,92 0,89 

Sodi baixa pressió 0,92 0,86 0,8 0,74 0,62 
Halogenurs metàl·lics 0,98 0,97 0,94 0,92 0,88 

Vapor de mercuri 0,93 0,91 0,87 0,82 0,76 
Fluorescent tubular trifòsfor  0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 

Fluorescent tubular 
halofosfat  0,99 0,98 0,93 0,86 0,7 

Fluorescent compacte 0,98 0,94 0,9 0,78 0,5 

Taula 22: Factors de depreciació de les llumeneres (FDLU) 

Grau de protecció 
del 

sistema òptic 

Grau de 
contaminació 

Interval de neteja en anys 

1 any 1,5 anys 2 anys 2,5 anys 3 anys

IP 2X 
 

Baix 0,53 0,48 0,45 0,43 0,42 
Mig 0,62 0,58 0,56 0,54 0,53 
Alt 0,82 0,8 0,79 0,78 0,78 

IP 5X 
 

Baix 0,89 0,87 0,84 0,8 0,76 
Mig 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 
Alt 0,92 0,91 0,9 0,89 0,88 

IP 6X 
 

Baix 0,91 0,9 0,88 0,85 0,83 
Mig 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 
Alt 0,93 0,92 0,91 0,9 0,9 

A efectes del càlcul del factor de manteniment, 1 any equival a 4.000h de funcionament 

Taula 23: Factors de depreciació de les llumeneres (FDLU) 

A la ITC-EA-06 del REE, es pot trobar la taula amb els factors de  depreciació de les superfícies del 
recinte (FDSR). 

Les definicions del grau de contaminació, corresponen a les següents especificacions: 

• Grau de contaminació alt: 

Existeix a les proximitats d’activitats generadores de fums i pols amb nivells elevats.  Correspon 
entre d’altres a:  

a) Vies de tràfic rodat amb molt alta  intensitat de tràfic. 
b) Zones exposades a la pols, contaminació atmosfèrica elevada i, eventualment, a 

compostos corrosius generats per l’industria. 
c) Sectors sotmesos a la influència marina. 

 
• Grau de contaminació mitja: 

Existeix en l’entorn d’activitats generadores de fums i pols amb nivells moderats amb intensitat 
de tràfic mig, composat per vehicles lleugers i pesats, i amb un nivell de partícules a l’ambient 
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igual o inferior a 600µg/m3, que suposarà un embrutiment mitjà de la llumenera, i correspondrà, 
entre d’altres a: 

a) Vies urbanes o periurbanes sotmeses a una intensitat de tràfic mig. 
b) Zones residencials, de activitat o oci, amb les mateixes condicions de tràfic de vehicles. 
c) Aparcaments a l’aire lliure de vehicles. 

• Grau de contaminació baix 

Absència en les zones properes d’activitats generadores de fums i pols, amb poca intensitat de 
tràfic, quasi  exclusivament lleuger. El nivell de partícules en l’ambient igual o inferior  a 
150µg/m3, que correspondrà, entre d’altres a: 

a) Vies residencials no sotmeses a un tràfic intens de vehicles. 
b) Grans espais no sotmesos  a contaminació. 
c) Medi rural. 

Durant el disseny de l’enllumenat exterior, d’acord amb les taules 1, 2 i 3, s’efectuarà el càlcul del 
factor de manteniment (fm), que servirà per calcular la il·luminància mitja inicial (Ei), en funció dels 
valors de la il·luminància mitja (E) en servei amb un manteniment de la instal·lació establerta en la 
ITC-EA-02 (Ei=E/fm). 

  



Memòria  de disseny i executiva d’un Enllumenat Exterior 

 tipus amb aplicació del RD 1890/2008  Pàg. 33 de 58 

 

 

1.8 Documentació tècnica, verificacions i inspeccions 

1.8.1 Projecte 

La redacció del projecte haurà de permetre l’execució de les obres i instal·lacions per altre tècnic 
diferent a l’autor del mateix. 

A la memòria del projecte, s’explicaran les característiques de tots i cadascun dels components i 
de les obres projectades, i es respectarà principalment el REE i el REBT.  

Com a mínim s’haurà d’incloure: 

a) Els referents  al titular de la instal·lació. 
b) Emplaçament de la instal·lació. 
c) Ús al que es destina 
d) Relació de llumeneres, làmpades i equips auxiliars que es preveuen instal·lar i la seva 

potència. 
e) Factor d’utilització (fu) i de manteniment (fm) de la instal·lació d’enllumenat exterior, 

eficiència de les làmpades i equips auxiliars a utilitzar (ɛL), rendiment de la llumenera (ƞ), 
flux hemisferi superior (FHSinst), disposició espacial adoptada per les llumeneres, i quan 
procedeixi, la relació luminància/il·luminància (L/E) de la instal·lació. 

f) Règim de funcionament previst i descripció  dels sistemes d’accionament i regulació del 
nivell lumínic. 

g) Mesures adoptades per la millora de l’eficiència i estalvi energètic, així com les mesures 
emprades per limitar el l’enlluernament lumínic nocturn i reducció de la llum intrusa i 
molesta. 

h) Càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació,  ɛ,  per a cadascuna de les solucions 
adoptades. 

i) Qualificació energètica de la instal·lació en funció  de l’índex d’eficiència energètica (Iɛ). 
j) Dins de la memòria s’inclouran els plànols, càlculs emprats per justificar la instal·lació i el 

pla de seguretat. 

La memòria del projecte es complementarà amb: 

• Annexos  relatius als càlculs lumínics (il·luminàncies, luminàncies amb les seves 
uniformitats i enlluernaments, relació d’entorn etc.) 

• Annexos relatius al pla de manteniment a seguir en un futur, amb els seus costos 
d’explotació i manteniment, per garantir el bon funcionament de la instal·lació 

És obligatòria la realització de projecte de legalització per instal·lacions  d’enllumenat exterior 
amb potències superiors a 5kW. 

1.8.2 Memòria tècnica de disseny (MTD) 

Es tracta d’un document similar al projecte, però per instal·lacions amb una potència inferior a 
5kW. 

Haurà d’incloure els mateixos punts que el projecte (del punt a) fins el punt j) ). 
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Per les instal·lacions d’enllumenat festiu i nadalenc, només serà necessari incloure informació 
relativa als punts a), b), c) i d), exposats al punt anterior, així com: 

• Percentatge de potència instal·lada corresponent a làmpades incandescents 
convencionals. 

• Amplada del carrer. 
• Potència de les làmpades incandescents convencionals utilitzades. 
• Potència màxima instal·lada, per unitat de superfície del carrer. 

1.8.3 Règim de verificacions i inspeccions 

Són obligatòries les inspeccions per les següents instal·lacions: 

a) Verificació inicial, prèvia a la posada en funcionament: Totes les instal·lacions 
b) Inspecció inicial, prèvia a la posada en funcionament: Les instal·lacions de més de 5kW de 

potència instal·lada. 
c) Verificacions cada 5 anys: Les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 
d) Inspeccions cada 5 anys: Les instal·lacions de més de 5kW de potència instal·lada. 

1.8.4 Mesuraments 

Una vegada finalitzada la instal·lació d’enllumenat exterior, es procedirà a efectuar les mesures  
elèctriques i luminotècniques amb objecte de comprovar les dades del projecte. 

La verificació de la instal·lació, tant la inicial, com la periòdica,  s’ha de realitzar amb un 
instal·lador autoritzat, i com a mínim es verificarà: 

a) Potència elèctrica consumida per la instal·lació. S’haurà de mesurar amb un analitzador 
de potència trifàsic amb una exactitud superior al 5%. Es mesurarà també la tensió 
d’entrada i, evidentment, les intensitats, a fi de calcular la potència real consumida. 

b) Il·luminància mitja de la instal·lació. Es podrà utilitzar el mètode dels 9 punts, tal com 
s’indica  a la ITC-EA-07 del REE. 

c) Uniformitat de la instal·lació. Pel càlcul dels valors d’uniformitat mitja, es tindran en 
compte les mesures individuals realitzades pel càlcul de la il·luminància mitja. 

Les inspeccions de les instal·lacions, tant la inicial, com les periòdiques, a realitzar per un 
organisme de control, inclourà, a més del punts exposats a les verificacions, els següents punts: 

d) Luminància mitja de la instal·lació. Aquesta mesura es realitzarà quan a la situació de 
projecte inclogui classes d’enllumenat amb valors de referència en aquesta magnitud. 

e) Enlluernament pertorbador i relació d’entorn SR 

A partir de les mesures presses, es calcularà l’eficiència energètica (ɛ) i l’índex d’eficiència 
energètica (Iɛ) reals de la instal·lació d’enllumenat exterior. El valor d’eficiència energètica no 
podrà ser inferior en més d’un 10% al valor projectat i la qualificació energètica de la instal·lació, 
haurà de coincidir amb la projectada. 
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1.8.5 Procediments d’avaluació 

Un cop realitzats els mesuraments, els resultats podran ser els següents: 

• Favorable: Quan no es determini cap defecte greu o molt greu. En aquest cas els defectes 
lleus es notificaran al titular, amb la indicació que els haurà d’arreglar abans de la propera 
inspecció.  

• Condicionada: Quan es detecti l’existència de, almenys, un defecte greu o defecte lleu 
procedent d’una inspecció anterior que no s’hagi corregit. En aquest cas: 

o Les instal·lacions noves que siguin objectes d’aquesta qualificació no podran 
contractar el subministrament elèctric fins que hagin corregit els defectes indicats 
i puguin obtenir una qualificació favorable. 

o Per les  instal·lacions ja en servei, es fixarà un termini per reparar els defectes, 
que no podrà ser superior a 6 mesos. Passat aquest termini, l’Organisme de 
Control, podrà remetre un Certificat amb la qualificació de negativa a 
l’Administració competent. 

• Negativa: Quan s’observi, almenys un defecte molt greu. En aquest cas: 
o Les noves instal·lacions no podran posar-se en servei, fins que es reparin les 

deficiències detectades i passin a obtenir una qualificació favorable. 
o Per les instal·lacions en servei s’emetrà un Certificat negatiu, que es remetrà a 

l’Administració pública competent. 

1.8.6 Classificació de defectes i deficiències de funcionament. 

Els defectes i deficiències de funcionament en les instal·lacions d’enllumenat exterior es 
classifiquen en molt greus, greus i lleus. 

1.8.7 Defecte i deficiència en funcionament molt greu 

Defecte i deficiència de funcionament molt greu seran aquells que afectin molt greument a 
l’eficiència energètica de la instal·lació, enlluernament lumínic nocturn i llum intrusa o molesta 
generada. 

Sense caràcter exhaustiu, es consideraran les següents: 

a) No arribar injustificadament el 75% dels valors d’eficiència energètica mínima (ɛ) 
establerts a l’ITC-EA-01 o no arribar al 75% de l’eficiència energètica projectada quan no 
existeixin  valors mínims. 

b) Superar injustificadament el 50% dels nivells màxims d’il·luminació en servei amb 
manteniment de la instal·lació (ITC-EA-02). 

c) No tenir sistema de regulació del nivell lumínic quan s’estableixi que sigui necessari (ITC-
EA-02). 

d) No complir reiteradament el compliment dels horaris d’utilització de les instal·lacions. 
e) Incomplir en més d’un 15% les limitacions del flux d’hemisferi superior emès per les 

llumeneres (ITC-EA-03) 
f) No implantar el servei de manteniment. 
g) La reincidència en defectes i deficiències de funcionament greus. 
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1.8.8 Defecte i deficiència en funcionament greu 

Defecte i deficiència de funcionament greu seran aquells que afectin substancialment  a 
l’eficiència energètica de la instal·lació, i suposin un increment important de l’enlluernament 
lumínic nocturn i llum intrusa o molesta generada. 

Sense caràcter exhaustiu, es consideraran les següents: 

a) No arribar injustificadament el 85% dels valors d’eficiència energètica mínima (ɛ) 
establerts a l’ITC-EA-01 o no arribar al 85% de l’eficiència energètica projectada quan no 
existeixin  valors mínims. 

b) Superar injustificadament el 30% dels nivells màxims d’il·luminació en servei amb 
manteniment de la instal·lació (ITC-EA-02). 

c) Tenir sistema de regulació del nivell lumínic inadequat o bé tenir-lo inoperatiu de manera 
reiterada.  

d) No  complir reiteradament, en més de 10 ocasions durant l’últim any,  el compliment dels 
horaris d’utilització de les instal·lacions. 

e) Incomplir en més d’un 8% les limitacions del flux d’hemisferi superior emès per les 
llumeneres (ITC-EA-03) 

f) No  adequar les accions de manteniment a les operacions preventives amb la periodicitat 
necessària, amb la caiguda substancial del factor de manteniment establert en la 
documentació tècnica.  

g) La reincidència en defectes i deficiències de funcionament lleus. 

1.8.9 Defecte i deficiència en funcionament lleu 

Defecte i deficiència de funcionament lleu  seran aquells que no pertorbin de mode essencial  
l’eficiència energètica de la instal·lació, i no generi un augment transcendental de l’enlluernament 
lumínic nocturn i llum intrusa o molesta generada. 

Sense caràcter exhaustiu, es consideraran les següents: 

a) No arribar injustificadament el 90% dels valors d’eficiència energètica mínima (ɛ) 
establerts a l’ITC-EA-01 o no arribar al 90% de l’eficiència energètica projectada quan no 
existeixin  valors mínims. 

b) Superar injustificadament el 15% dels nivells màxims d’il·luminació en servei amb 
manteniment de la instal·lació (ITC-EA-02). 

c) Funcionament deficient del sistema de regulació lumínica, amb un estalvi energètic 
inferior al previst  a la documentació tècnica.  

d) Eludir en  més de 4 ocasions durant l’últim any,  el compliment dels horaris d’utilització de 
les instal·lacions. 

e) Incomplir en més d’un 3% les limitacions del flux d’hemisferi superior emès per les 
llumeneres (ITC-EA-03) 

f) Efectuar un manteniment insuficient amb la caiguda del factor de manteniment de la 
instal·lació. 

g) Tots aquells defectes i deficiències no qualificades com a greus o molt greus.  
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1.8.10 Mesuraments luminotècnics a les instal·lacions d’enllumenat exterior. 

A la instrucció ITC-EA-07 del REE, es descriuen les mesures luminotècniques corresponents a la 
verificació de les instal·lacions d’enllumenat exterior. 

En aquest punt explicarem només  la mesura de l ’il·luminància, que es pot fer fàcilment per tal de 
valorar els paràmetres d’una instal·lació d’enllumenat exterior típica que podem trobar a un 
municipi.  

Per tal de que les mesures siguin vàlides, hem de tenir en compte: 

a) Geometria de la instal·lació: Els càlculs i les mesures seran representatius per totes 
aquelles zones que tinguin la mateixa geometria respecte a: 

• Distància entre punts de llum 
• Alçada de muntatge dels punts de llum 
• Longitud del braç, sortint i inclinació 
• Amplada de la calçada 
• Dimensions dels vorals, mitjanes, etc. 

b) Tensió d’alimentació: Durant la mesura es registrarà el valor de la tensió d’alimentació, 
mitjançant un voltímetre registrador. Si els valors difereixen molt dels normals, caldrà 
aplicar les correccions necessàries. En el cas de tenir instal·lats sistemes de regulació, la 
mesura es realitzarà amb els equips en el valor normal. 

c) Influència d’altres instal·lacions: Totes les  fonts de llum properes hauran de 
desconnectar-se, per tal de no influir a les mesures. 

d) Condicions meteorològiques: Es recomana realitzar les mesures amb temps sec, amb 
l’atmosfera sense boira,  i amb els paviments nets. 

1.8.11 Mesura de il·luminància 

La il·luminància horitzontal en un puny de la calçada s’expressa de la següent forma:  ∑ /   (8) 

On, I es la intensitat lluminosa, ɣ l’angle format per la direcció d’incidència en el punt amb la  
vertical i h l’alçada de la llumenera. El sumatori compren totes les luminàncies de la instal·lació. 

1.8.12 Selecció de la retícula de mesura 

La retícula de mesura és el conjunt de punts on al projecte es calcularan els valors de 
il·luminància. En sentit longitudinal, la retícula cobrirà el tram de superfície il·luminada compresa 
entre dos llumeneres consecutives.  En sentit transversal, haurà d’abastar l’ample de l’àrea 
aplicable, tal com es representa a la següent figura: 
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Les línies transversals extremes dels punts de càlcul  estaran separats una distància (d/2), de la 
primera i última llumenera, respectivament. 

1.9 Manteniment de la instal·lació. Proposta de pla de manteniment 

La finalitat principal d'aquest servei és assegurar la continuïtat del funcionament de l'enllumenat i 
el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic prevenint possibles avaries i efectuar 
quan sigui convenient, reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministres, millores i 
modificacions.  

La prestació del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic 
comprèn, de forma explícita:  

CONTROL DE FUNCIONAMENT i MANTENIMENT CORRECTIU: Inclou els treballs següents:  

• Control de l'encesa i apagat.  
• Control de làmpades en servei.  
• Control de l'estat dels suports i les lluminàries.  
• Reparació d'avaries.  
• Verificació de les instal·lacions.  
• Control de les instal·lacions en període de garantia  
• Gestió dels consums energètics amb control mensual de consums i previsió de costos i 

lectura dels comptadors. 

MANTENIMENT PREVENTIU: Inclou els treballs següents:  

• Control de les preses de terra  
• Control dels quadres elèctrics de comandament  
• Neteja general de lluminàries  
• Reposició general de làmpades  
• Pintat i numeració de suports.  
• Inspeccions periòdiques de les instal·lacions:  
• Comprovació, verificació i posta a punt de les lluminàries  
• Verificació i canvi massiu dels equips auxiliars  
• Canvi massiu d'elements plàstics en mal estat  
• Col·locació massiva de caixes de derivació  
• Col·locació massiva de preses de terra  

1.9.1 Manteniment correctiu 

El manteniment correctiu inclou tots els punts exposats a l’apartat anterior. A continuació es 
detalla cadascun d’ells. 

• Control d'encesa i apagada  

El mantenidor és el responsable de gestionar l’encesa i l’apagada de les instal·lacions. La gestió es 
basarà principalment en rellotges astronòmics i sistemes de telegestió.  S’ajustaran els rellotges, 
per tal d’aconseguir el número mínim d’hores de funcionament, garantint el servei als usuaris.    
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• Control de làmpades en servei 

Tots els punts de llum han de ser inspeccionats durant les hores de funcionament, amb la 
periodicitat de dos cops per setmana espaiats en tres dies. Els resultats de les inspeccions 
generals han de constar en l'informe periòdic que el contractista lliura als serveis tècnics 
municipals. 

• Control de l’estat de suports i llumeneres  

És una inspecció visual diürna en que es provarà l'estat dels suports, les tapadores, els pericons, 
les portelles, les caixes de derivació, les llumeneres i, en general, de tots els elements o equips 
visibles de les instal·lacions de l'enllumenat públic. També es comprovarà el gruix i l'estat de la 
capa de pintura dels elements metàl·lics. En els informes es facilitaran les dades per tal que els 
Serveis Tècnics Municipals puguin arbitrar les mesures corresponents. Aquesta comprovació 
tindrà una periodicitat anual.  

• Reparació d’avaries 

El mantenidor  repararà les avaries que es produeixin en tots els elements de les instal·lacions.  Els 
components o equips de les instal·lacions que calgui o que sigui aconsellable substituir es 
canviaran per altres iguals o similars.  

El mantenidor remetrà periòdicament un informe d'avaries, indicant les causes, així com la data 
prevista per a la reparació d'aquelles que no hagin estat resoltes "in situ".  

Els terminis màxims de reparació d'una avaria són els següents:  

• Avaries que comportin perill: 5 hores.  
• Avaries que afecten a més de 10 punts de llum consecutius: 24 hores.  
• La resta d'avaries: 48 hores  

 

En el cas d'avaries que per reparar-les es necessiti un termini més llarg, el mantenidor ho ha de 
justificar i n'ha d'informar immediatament.  

• Verificacions de les instal·lacions 

És responsabilitat del mantenidor verificar les instal·lacions elèctriques. Aquesta verificació ha de 
ser anual i ha d'afectar als elements següents:  

• Centres de comandament i control 
• Instal·lació interior dels punts de llum  
• Característiques del corrent d'alimentació  
• Canalitzacions i línies de subministrament  
• Comprovació valor de resistència  de les  preses de terra  
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En totes les comprovacions cal tenir en compte allò que estableix el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, el Reglament d’Eficiència Energètica i el Reglament de verificacions i regularitat del 
subministrament.  

• Verificació de l’estalvi energètic 

Mensualment i al temps que es fan les lectures dels comptadors, s'haurà de fer un seguiment del 
control de consums energètics i la validació dels mateixos amb les previsions que anteriorment 
s'hauran realitzat i analitzar les possibles causes i solucions per tal de minvar en el possible el 
sobreconsum de l'energia.  

1.9.1 Manteniment preventiu 

L'objecte de la conservació preventiva és mantenir les instal·lacions a un nivell de funcionament 
adequat, i controlar tots els elements amb la finalitat de reduir al mínim les avaries i les 
operacions no programables, i per tant, cobrir, de forma òptima, les necessitats del servei.  

Per garantir durat el transcurs del temps el bon funcionament de la instal·lació, i el seu factor de 
manteniment, es realitzaran les operacions de reposició de làmpades i neteja de les llumeneres 
amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor, o superior a aquest factor. 

A continuació s’expliquen els treballs necessaris: 

• Control dels quadres elèctrics de comandament 

Anualment han de netejar-se els elements que correspon el quadre, comprovar el seu 
funcionament, estrènyer els cargols dels borns i el funcionament correcte dels panys i de les 
tanques. Es faran mesures d’aïllament, tensions, intensitats i terres. Es garantirà en tot moment el 
tancament d’armaris elèctrics a la fi d’evitar manipulacions i accidents de tercers.  

• Control de presses de terra 

Anualment ha de procedir-se a la comprovació del valor de la resistència a terra de totes les 
preses de terra de les instal·lacions i comunicar aquests treballs i el seu resultat al titular. 

• Reposició general de làmpades 

La reposició general de làmpades s'efectuarà d'acord amb el coeficient de depreciació del flux 
lumínic de les làmpades (FDFL), que s’ha utilitzat durant l’etapa de disseny.  

Cada vegada que es faci un canvi massiu en un carrer es farà una mesura de la il·luminació a les 
100 hores de funcionament, amb la finalitat de comprovar el resultat de la reposició.  

La vida útil de les làmpades d'enllumenat públic és la que determina que els flux lluminós (en 
lúmens) no sigui inferior al 85% del valor inicial. A tall orientatiu, s'estableixen els valors següents 
de vida mitjana:  

Tipus de làmpada Mesos entre substitucions Període de funcionament 
Baix consum 24 mesos 8.000 hores 

Vapor de mercuri 36 mesos 13.000 hores 
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Vapor de sodi AP 48 mesos 16.000 hores 
Halogenurs 36 mesos 13.000 hores 

Fluorescents 24 mesos 9.000 hores 

Taula 24: Proposta de periodicitat de canvis massius de làmpades 

• Neteja general de llumeneres.  

La neteja de llumeneres s'efectuarà de forma programada, d'acord amb el factor de depreciació 
de les llumeneres (FDLU), utilitzat en l’etapa de disseny. S’intentarà que coincideixi amb la 
substitució de làmpades i/o equips auxiliars. Segons la contaminació i les  zones del municipi, es 
podran plantejar períodes diferents a cada zona.  

Aquesta neteja abastarà tant l'interior com l'exterior de les llumeneres. Al mateix temps que es 
realitzi la neteja s'ha de comprovar visualment el sistema òptic i l'estat de tots els components de 
la llumenera.  

• Pintura i numeració de suports 

Aquesta operació consisteix en repintar els suports ja pintats i que, a causa del pas del temps, 
s'han anat deteriorant. En aquesta operació no s'hi inclou la pintura dels suports galvanitzats. La 
pintura dels bàculs, les columnes i els suports en general, s'ha de fer de forma programada, i 
utilitzant el material idoni per garantir el mateix tipus d’acabat original.  

Cada vegada que es porti a terme la pintura del suport ha de tornar-se a pintar el número o 
números dels punts de llum que sosté. Si la gestió del parc es fa amb sistemes de geolocalització 
dels punts de llum, no caldrà numerar els suports.  

Es recomana que el temps màxim entre dues pintades generals dels suports sigui de tres anys 
coincidint amb el canvi de làmpades.  

• Inspeccions periòdiques dels quadres d’enllumenat 

Anualment s'hauran de realitzar les inspeccions periòdiques del 20% dels quadres d'enllumenat 
públic, existents per una empresa col·laboradora de l'administració,  de manera que cada cinc  
anys s'hagin passat les inspeccions de tots els quadres, tal i com determina el reglament.  

• Verificació dels equips auxiliars 

La verificació de l’estat dels equips auxiliars es farà aprofitant el canvi massiu de làmpades. Es 
recomana un canvi massiu, cada tres canvis de làmpada.  

• Col·locació de presses de terra 

La col·locació de preses de terra s'ha de fer als llocs on sigui necessari segons el REBT tant perquè 
no hi ha, com cas d'haver de substituir-la perquè la mesura que dona la resistència a terra no és la 
correcta. Aquesta operació va encaminada a minimitzar el risc d'accidents provocats per la fuga 
d'electricitat 
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1.9.2 Gestió del manteniment. Normativa 

El titular de la instal·lació serà el responsable de garantir l’execució del pla de manteniment 
descrit al projecte o memòria tècnica de disseny. 

Les operacions de manteniment relatives a la neteja de llumeneres i a la substitució de làmpades, 
podran ser realitzades pel titular de la instal·lació o bé per un instal·lador autoritzat. 

Les mesures elèctriques i luminotècniques incloses al pla de manteniment hauran de ser 
realitzades per un instal·lador autoritzat en baixa tensió, i hauria de portar un registre 
d’operacions de manteniment, en el que es reflecteixin els resultat de les tasques realitzades. 

Es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació, i com a mínim, 
caldrà registrar la següent informació: 

a) El titular i la ubicació de la instal·lació. 
b) El titular del manteniment. 
c) El número d’ordre de la operació de manteniment preventiu de la instal·lació. 
d) El número d’ordre d’operació del manteniment correctiu. 
e) La data d’execució. 
f) Les operacions realitzades i el personal que les va realitzar. 

A més, amb objecte de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 

g) Consum energètic anual. 
h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumides, amb discriminació horària i 

factor de potència. 
j) Nivells d’il·luminació mantinguts 

El titular haurà de tenir còpia de les operacions de manteniment. Els registres hauran de guardar-
se com a mínim 5 anys. 
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1.10 Càlculs elèctrics  

1.10.1 Potències i corrents a considerar 

1.10.2 Potència de càlcul 

Tal i com indica el punt 3 de la instrucció ITC-BT-09 del REBT, la potència aparent mínima en VA a 
preveure serà de 1,8 vegades la potència en W de la làmpada, a fi de preveure el transport de la 
càrrega deguda als receptors, als seus elements associats, als seus corrents harmònics, 
d’arrencada i desequilibri de fases.  Aquesta coeficient de previsió, pot ser menor si el projectista 
ho creo convenient i ho pot justificar degudament. 

1.10.3 Càlcul del corrent trifàsic 

El corrent a considerar als càlculs s’obté  mitjançant la següent expressió:   

ϕcos3 ⋅⋅
=

V
PI     (11) 

essent: 

 

I: Intensitat   [A] 

P: Potència de càlcul  [W] 

V: Tensió de línia   [V] 

cos ϕ: Factor de potència (es considera un cos ϕ = 0,9) 

1.10.4 Justificació dels conductors 

El càlcul de la secció dels conductors d’alimentació a les llumeneres s’ha de realitzar  tenint en 
compte que el valor màxim de la caiguda de tensió al receptor més llunyà del quadre de 
comandament, no sigui superior al 3% de la tensió nominal (ITC-BT-09) i verificant que la màxima 
intensitat admissible dels conductors quedi garantida en tot moment, fins i tot en cas de produir-
se sobrecàrregues i curtcircuits. 

1.10.5 Caiguda de tensió màxima admissible 

La secció dels conductors es determinarà de tal manera que la caiguda de tensió entre l’origen de 
la instal·lació i un punt qualsevol de la mateixa, resulti inferior al 3% de la tensió de línia, tal i com 
s’indica al capítol 3 la instrucció ITC-BT-09 del REBT. 

1.10.6 Càlcul de caigudes de tensió  

• Per a línies monofàsiques 
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Per al càlcul de les caigudes de tensió parcials s’emprarà la següent expressió: 

SVC
V

Cu ⋅⋅
⋅=Δ L2·P

    (12) 

essent: 

ΔV: Caiguda de tensió al punt considerat  [V] 

L: Longitud del tram de línia considerat  [m] 

P: Potència de càlcul del receptor   [W] 

S: Secció de conductor    [mm2] 

V: Tensió de línia     [V] 

CCu: Conductivitat del coure (56 m/Ω·mm2) 

 

• Per a línies trifàsiques 

Per al càlcul de les caigudes de tensió parcials s’utilitza la següent expressió:  

SVC
LPV

Cu ⋅⋅
⋅=Δ     (13) 

essent: 

ΔV: Caiguda de tensió al punt considerat  [V] 

L: Longitud del tram de línia considerat  [m] 

P: Potència de càlcul prevista per la línia  [W] 

S: Secció del conductor    [mm2] 

V: Tensió de línia     [V] 

CCu: Conductivitat del coure (56 m/Ω·mm2) 

1.10.7 Justificació del corrent màxim admissible 

Al  REBT podem trobar els criteris recomanats per calcular el corrent màxim admissible de cada 
tipologia d’instal·lació i de cable, concretament a aquestes ITC: 

• ITC-BT-06: REDES AÉREAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
• ITC-BT-07: REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

Igualment, es recomana demanar les dades al fabricant del cable que finalment es vagi a instal·lar. 

A continuació, es mostra un exemple de càlcul per una canalització soterrada dins de  tub 
corrugat:  



Pàg. 48 de 58 

Càlculs elèctrics 

 

 

 

Segons s’indica a la instrucció ITC-BT-07 del REBT, el corrent màxim admissible per als cables 
tetrapolars emprats, havent-se aplicat un factor de correcció de 0,8, corresponent a l’estesa de 
conductors sota tub, és el següent: 

Cable tetrapolar de coure amb aïllant de  
PVC (VV-K) 

Secció [mm2] Imax [A] 
6 44,8 

10 60,0 
16 77,6 
25 100,0 
35 120,0 
50 144,0 

Taula 25: Corrent màxim admissible per cables de coure, enterrats sota tub 

1.10.8 Justificació de la xarxa de terres 

Segons el REBT a l’apartat 10 de la ITC-BT-09, la màxima resistència de la xarxa de terres serà tal 
que, durant tota l’existència de la instal·lació i durant qualsevol època de l’any, no es puguin 
produir tensions de contacte superiors a 24V, a les parts metàl·liques de la instal·lació (suports, 
quadres metàl·lics, portelles, llumeneres etc.). 

A les xarxes de terra s’instal·larà com a mínim un elèctrode de terra cada 5 suports de llumeneres, 
i sempre al primer i a l’últim suport de cada línia. 

Els conductors de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

• Nuus, de coure de 35mm2 de secció mínima, i aniran per fora de la canalització dels cables 
d’alimentació. 

• Aïllats, mitjançant cables  de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-
groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16mm2 per les xarxes subterrànies, i 
de la mateixa secció que els conductors de fase per xarxes aèries (en aquest cas, poden 
anar per la mateixa canalització que els cables d’alimentació). 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, haurà de 
ser un cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750V, amb recobriment verd/groc i de secció 
mínima de 16mm2 de coure. 

Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadures 
o altres elements adequats, que garantitzin un bon contacte permanent i protegit contra la 
corrosió.  

A continuació s’exposa una taula resum amb tots els elements de la xarxa de terres en una 
instal·lació tipus: 

Característiques de la connexió a terra
Naturalesa del terreny --- 
Resistivitat del terreny Ω·m
Conductor de coure nu de 35 mm2 m 
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Nombre de piquetes u. 
Longitud de les piquetes m. 
Nombre de plaques de terra u. 
Perímetre de les plaques de terra m. 

Taula 26: Resum dels elements de la xarxa de terres 

A la següent taula, es mostren resistivitats del terreny típiques. Moltes vegades els municipis 
disposen d’estudis concrets de la zona, que seran més fiables que les dades genèriques.  

 

Tipus de terreny Resistivitat en Ω·m 
Llot  20 a 100 
Humus 10 a 150 
Torba humida 50 a 100 
Argila plàstica 50 
Argila compacta i margues 100 a 200 
Sorra argilosa 50 a 500 
Sorra silícia 200 a 300 
Sòl pedregós cobert de gesta 300 a 500 
Sòl pedregós nu 1300 a 3000 
Calcàries compactes 1000 a 5000 
Calcàries esquerdades 500 a 1000 
Pissarres 50 a 300 
Roques de mica i quars 800 
Granits i gres procedents d’alteració 1500 a 10000 
Granits i gres molt alterats 100 a 600 

Taula 27: Valors orientatius de la resistència en funció del terreny 

Tipus de terreny Resistivitat en Ω·m 
Terrenys cultivables i fèrtils, terraplens compactes i humits 50 
Terraplens cultivables i poc fèrtils i altres terraplens 500 
Sòls pedregosos nuus, sorres seques permeables 3000 

Taula 28: Valors mitjos aproximats de la resistivitat en funció del terreny 

Tipus elèctrode Equació 

Placa soterrada 
0.8   

Pica vertical 
Pp

p Ln
R

·
ρ=  

Conductor soterrat horitzontalment 
Cu

Cu L
R ρ⋅= 2

 
Rpl= Resistència plaques Rp= Resistència piques RCu= Resistència cable coure nu 

ρ= Resistència del terreny en Ω·m 
P=Perímetre de la placa en m. 

LCu=Longitud del conductor en m. 
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np= número de piques
npl= número de plaques 

Taula 29: Equacions de càlcul de la resistència de terra en funció de l’elèctrode 

La resistència de la xarxa de terres (Rtotal) vindrà determinada per l’associació en paral·lel de les 
resistències corresponents a tots elements de la xarxa de terres (conductor, piques i/o plaques), 
podent utilitzar la següent equació: 

  (14) 

Segons l’article 4 de la ITC-BT-09 del REBT, el valor de la Rtotal, haurà de ser: 

• Rtotal com a màxim serà  de 30Ω (amb  diferencials de 300mA de sensibilitat). 
• Si Rtotal és inferior a 5Ω, els diferencials podran ser de fins a 500mA de sensibilitat. 
• Si Rtotal és inferior a 1Ω, els diferencials podran ser de fins a 1A de sensibilitat. 

1.10.9 Protecció contra contactes indirectes 

El sistema de protecció és el de posada a terra de les masses i utilització d’interruptors 
diferencials. Es tracta de dos sistemes redundants. Els esmentats interruptors, hauran de provocar 
l’obertura automàtica de la instal·lació quan el corrent que circuli a través d’ells assoleixi un valor 
determinat, essent la relació a complir-se la següent: 

ss

c

II
V

R 24==   (15)   

essent: 
R: resistència de posta a terra màxima   [Ω] 
Is: intensitat que circularà per l’interruptor          [A] 
Vc: tensió de contacte     [V] 

 

Atenent a allò indicat a la instrucció ITC-BT-09 del REBT, la tensió de contacte màxima que podrà 
esdevenir a les parts metàl·liques de la instal·lació no podrà ser superior a 24 V. Tenint en compte 
la resistència de posta a terra màxima establerta pel REBT, aplicant l’expressió (5), el corrent de 
defecte mínim (Is) que circularà per l’interruptor diferencial serà de: 

A
R
VcIs 8,0

30
24 ===  

Per tant, donat que els interruptors diferencials de menor sensibilitat són d’un màxim de 300 mA i 
que el valor mínim de corrent de defecte que circularà per l’interruptor és de 0,8 A, es conclou 
que per a qualsevol corrent de defecte que pugui presentar-se a la instal·lació l’interruptor 
diferencial obrirà de manera automàtica. 
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1.10.10 Corrents de curtcircuit 

Tal com determina l’Annex 3 de la guia tècnica d’aplicació del REBT, per tal de calcular el corrent 
de curtcircuit s’utilitza la següent expressió: 

R
UIcc
*8.0=     (16) 

essent: 

 
Icc: corrent de curtcircuit màxim en el punt considerat. 
Ucc: tensió d’alimentació fase neutre 
R: resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació. 

 

La intensitat de curtcircuit a l’inici de la línia és de: 

R= R(DI) + R(LGA)   (17) 

R(DI) =  
)(
)(·

DIS
DILρ

   (18) 

R(LGA) =  
)(
)(·

LGAS
LGALρ

  (19)
 

Icc = 
R
U⋅8,0

   (20)
 

Per tal de calcular la intensitat de curtcircuit a cada nus de la línia, en el càlcul de la resistència del 
conductor es té en compte la longitud i la secció de cada tram de la línia. 

1.10.11 Correcció del factor de potència 

Tots els equips de làmpades de descàrrega aniran equipats amb els condensadors precisos per 
corregir el factor de potència fins a un valor igual o superior a 0,90, tal com marca el capítol 8 de 
la ICT-BT-09. 
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3. Conclusions 

1.11 Conclusions 

El desenvolupament experimentat per molts municipis a les últimes dècades ha provocat un 
important increment dels consums energètics als serveis i instal·lacions municipals. Amb aquesta 
situació, només una política de foment de l’estalvi energètic i una gestió energètica perfectament 
planificada a escala local pot mantenir controlat el consum d’energia dins d’un municipi, donant 
resposta a les demandes socials de serveis de major qualitat, i a la vegada, amb un total respecte 
al medi ambient.  

L’enllumenat públic, és un dels serveis municipals on es genera un important consum energètic. 
Per aquest motiu, una bona planificació de l’enllumenat, uns acurats dissenys i un excel·lent 
manteniment, ens ajudaran a aconseguir una bona  eficiència energètica.  

L’actual reglamentació sobre eficiència energètica, no garanteix que s’aconsegueixi la màxima 
eficiència energètica possible. El titular de l’enllumenat ha de vetllar perquè aquesta sigui 
possible. 

L’actual desenvolupament de noves tecnologies aplicades a l’enllumenat, no es contemplen a la 
reglamentació actual sobre eficiència energètica, i es contemplen molts elements obsolets que no 
poden garantir els estalvis teòrics. 

El que si que es imperatiu és fer un càlcul complet i acurat abans de qualsevol nova instal·lació o 
modificació si no volem trobar-nos amb incompliments. 

El Plec de Condicions és un document clau, i després de fer una gran cerca per molts Ajuntaments 
i altres entitats, ens hem trobat que molts pocs disposen d’un document complet, i actualitzat. 
Amb el present projecte, s’aporta un document, que a primera instància pot servir de base per 
aquestes entitats.  

Finalment, dues apreciacions  sobre l’aportació d’aquest projecte: 

1. La ètica pretensió de que aquest treball, serveixi  de guia o full de ruta, pels redactors de 
projectes d’enllumenat exterior. 

2. La posada al dia del document obligatori dels projectes: Plec de Condicions, que sovint és 
un “copy and paste” d’altres projectes. Per aquest motiu s’han incorporat referències, 
criteris i normes sobre els últims sistemes tècnics del mercat de la il·luminació. 

Un bon disseny, una bona execució i un bon manteniment, ens ajudaran  a estar preparats per la 
ja anunciada propera crisi energètica.  
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