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1. Aplicació a un cas real. Renovació enllumenat a un 
municipi tipus. 

1.1.1 Introducció 

El municipi tipus proposat  és un municipi del Baix Llobregat, amb una extensió de 18km2, i consta 
de 35 urbanitzacions, apart del nucli urbà. Té uns 14.000 habitats.  

Pel que fa a les seves instal·lacions d’enllumenat, podem diferenciar dos grans blocs: les que 
depenen del l’Ajuntament i les que gestionen les Juntes de Compensació de les urbanitzacions. 

Les que depenen de l’Ajuntament, a l’actualitat consten de: 

• 53 quadres de comandament 
• 4.450 punts de llum 

Pel que fa a la tipologia de làmpades del municipi, al següent gràfic podem observar-la: 

 
Gràfic 1: Tipologia de tipus de làmpades al municipi tipus 

Pel que fa a l’accionament dels quadres de comandament, el següent gràfic mostra les tipologies 
dels rellotges astronòmics. No queda cap quadre amb accionament mitjançant fotocèl·lula: 

 
Gràfic 2: Tipologia de d’encesa dels quadres de comandament al municipi tipus 

1.1.2 Estat inicial del quadre del Carrer Jaume Balmes. Antecedents.  

El quadre es troba situat al Carrer Balmes, cantonada amb el Carrer de la Pau i situat sobre la 
paret  de la estació transformadora de la companyia elèctrica (E.T. BY312). 

Aquest quadre de comandament dona servei  a part dels punts de llum dels següents carrers: 
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• Carrer Jaume Balmes 
• Carrer de la Pau 
• Carretera de Barcelona 

Del quadre de comandament surten  4 línies, que en total alimenten els següents punts de llum: 

Suport Llumenera Làmpada Quantitat Potencia  total 
Bàcul d’acer.  
h=7mx1,5m IEP-AP10ab Mercuri 250W 34 8500 

Columna troncocònica d'acer 
h=5.5m Desconegut Mercuri 250W 1 250 

Columna troncocònica d'acer  
h=3,4m Globus Blanc Mercuri 125W 5 625 

Columna troncocònica d'acer  
h=7m Carandini VL VSAP 150W 5 750 

Braç 0,5m 
h=5m Carandini VL VSAP 150W 1 150 

Bàcul d’acer.  
h=9mx1,5m Cassoleta VSAP 150W 9 1350 

Braç 1,5m  
h=6m IEP-AP5 Mercuri 125W 6 750 

Columna troncocònica d'acer 
h=4,5m GE  Supra 550 Mercuri 250W 3 750 

Columna troncocònica d'acer 
h=4,5m Carandini DQR VSAP 100W 3 300 

Taula 1: Resum estat instal·lació antiga 

La potència total de làmpades instal·lada al quadre és de 13,43kW. 

L’estat general de la instal·lació és deficitari, pels següents motius: 

• Neutres no protegits a tota la instal·lació 
• No existeix selectivitat entre línies. 
• Molts suports estan oxidats amb risc de caiguda 
• Llumeneres amb un FHS superior al recomanat 
• Sortides sense protecció diferencial 
• No existeix equipotencialitat  a la xarxa de terres 
• No es disposa de la legalització  
• Cablejat amb baix aïllament elèctric 
• Quadre de comandament oxidat i en molt mal estat 
• El quadre de comandament no disposa de connexió a terra 
• Llumeneres amb baixants sense terra 
• Etc. 

A continuació s’exposen algunes lectures elèctriques presses al quadre: 

INTENSITATS (A)
 CIRCUIT 1 CIRCUIT 2 CIRCUIT 3 CIRCUIT 4 

R 0,0 4,8 12,8 4,0 
S 0,0 8,3 6,6 6,5 
T 2,0 6,9 7,1 2,0 
N 2,0 7,6 17,0 5,4 
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SALT DIFERENCIAL

 CIRCUIT 1 CIRCUIT 2 CIRCUIT 3 CIRCUIT 4 
Uidn(V) 226 226 227 229 

Re(Ohm) 4,0 4,0 4,0 4,0 
td (ms) 30 No OK 16 37 

AÏLLAMENTS (en MΩ)
 CIRCUIT 1 CIRCUIT 2 CIRCUIT 3 CIRCUIT 4 

R 0 0,08 3,79 1,39 
S 0 0  0,06 0,06 
T 0,11 0 0,08 0,05 
N 0 0  0,00 0,00 

Taula 2: Paràmetres elèctrics de la instal·lació. 

A continuació es mostren algunes fotografies de la instal·lació: 

 

 

 
Il·lustració 1: Reportatge fotogràfic instal·lació antiga 
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1.1.3 Objecte 

L’objecte del present projecte és la descripció i estudi tècnic de les característiques, 

materials i treballs necessaris per tal de dur a terme la renovació de l’enllumenat exterior,  i la 

seva legalització,  de la zona de l’Entorn de l’Ajuntament del municipi tipus proposat.  

L’objectiu ha estat aconseguir uns nivells d’il·luminació suficients per a cada tipus de via, 

reduint la potència instal·lada, el consum energètic i la contaminació lluminosa.  

Els vials públics a il·luminar del terme municipal del municipi tipus i que es veuen afectats, 

completa o parcialment per aquest projecte són: 

• Carrer Jaume Balmes 
• Carrer de la Pau 
• Carretera de Barcelona 

La redacció queda justificada pel interès de l’Ajuntament de legalitzar la instal·lació 

d’enllumenat exterior així com la seva posada en funcionament. 

El present projecte servirà per a la posada en servei del quadre d’enllumenat situat a la 

cruïlla del Carrer Jaume Balmes amb el Carrer de la Pau i la comprovació del dimensionat correcte 

de les línies elèctriques i del subministrament. 

1.1.4 Peticionari 

El present projecte es redacta a petició de l’Ajuntament del municipi tipus, amb domicili 

social al Carrer  de la Pau, número 5.  

1.1.5 Abast del projecte 

El projecte contemplarà la descripció detallada de la instal·lació elèctrica necessària per a la 

seva legalització i posterior implantació. 

1.1.6 Emplaçament 

Les instal·lacions d’enllumenat públic objecte d’aquest projecte estan ubicades dintre del 

terme municipal del municipi tipus, concretament, es renova l’enllumenat públic del C/ Jaume 

Balmes, C/ La Pau (des de Ctra. Barcelona fins la cruïlla amb C/ Ibèrica), Ctra. Barcelona (des del C/ 

Font Vella fins a Can Xorra) i l’escala que uneix el C/La Pau amb el C/ La Salut. La situació exacta 

queda expressada als plànols adjunts. Tots els vials pertanyen al domini del quadre de 

comandament instal·lat al carrer Jaume Balmes. 
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1.1.7 Normativa aplicable 

Es pot trobar  al final del Plec de Condicions de l’obra.  

1.1.8 Descripció de les obres 

Les obres corresponen a les pròpies de renovació de les instal·lacions elèctriques d’enllumenat 

públic.  

A continuació es descriuen les principals activitats del present projecte: 

• Excavació de les rases. 
• Retirada de tots els elements de la instal·lació existent. 
• Col·locació dels tubs a les rases, on s’allotjaran els cables conductors. 
• Construcció d’arquetes i registres per a les conduccions soterrades. 
• Excavació i construcció dels fonaments per a la subjecció dels suports. 
• Subministrament i col·locació dels conductors als tubs soterrats. 
• Subministrament i instal·lació de columnes/bàculs i de les llumeneres que suporten. 
• Instal·lació de preses i xarxa de terra. 
• Subministrament, muntatge i instal·lació de les làmpades així com dels seus equips 

auxiliars a l’interior dels aparells d’enllumenat. 
• Tancament de les rases i reposició de paviments. 
• Muntatge i connexió de les proteccions i circuits del Quadre de Comandament i 

Protecció on s’inicia la instal·lació. 
• Realització dels plànols de muntatge, dels plànols definitius un cop finalitzada l’obra i del 

Manual d’Instruccions i Manteniment, d’acord amb la informació dels fabricants dels 
diferents equips. 

• Realització dels tràmits i gestions oportuns davant els Organismes Oficials, Col·legis 
Professionals i de la Companyia Subministradora, si escau, per a la legalització i posada 
en servei de les instal·lacions, inclosos dictàmens i projectes. 

• Proves i posada a punt de la instal·lació.  

1.1.9 Subministrament d’energia 

El subministrament  d’energia el realitza FECSA-ENDESA en baixa tensió trifàsica de 400 V a 50 Hz. 

1.1.10 Solució tècnica adoptada 

La xarxa de l’enllumenat públic serà de la modalitat de xarxa soterrada, per tant, s’utilitzaran els 

sistemes i materials estàndard de les xarxes soterrades de distribució. 

1.1.10.1.1 Llumeneres 
Les llumeneres emprades són les següents: 

• Llumenera  IVF1  de la casa  Indal, amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió i 

potència de  100W,  amb IP66, IK9 i classe 1. També es disposarà de la mateixa 

llumenera amb 150W VSAP. 
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Il·lustració 2: Fotografia de la llumenera IVF d’Indal 

El cos està format per una carcassa i base de subjecció d’aleació d’alumini L-2521 resistent a la 

corrosió, injectada a alta pressió i pintada en pols de polièster. El tancament s’ha realitzat amb 

alumini extruït anoditzat. El sistema de fixació amb la columna s’ha realitzat amb acer zincat,  

bicromatat amb cargols d’acer inoxidable. El sistema òptic s’ha realitzat amb alumini d’alta puresa 

anoditzat i el tancament s’ha realitzat amb un vidre pla templat, sellat amb silicona. Disposa d’un 

sistema d’enfocament de la làmpada. 

• Llumenera ALLIANCE de la casa Indal. Amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió i 

potència de 100W. Amb IP66 i classe 1. 

 

 

Il·lustració 3: Fotografia de la llumenera  ALLIANCE  d’Indal 

Les característiques tècniques són equivalents a les de la llumenera IVF abans exposada. 

• Llumenera FUSION de la casa Indal. Amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió i 

potència de 70W. També s’han instal·lat amb làmpada d’Halogenurs metàl·lics de 

70W, làmpada tipus CMH de General Elèctric. Amb IP66 i classe 1. 

 
Il·lustració 4: Fotografia de la llumenera Fusion de la casa Indal 

Les característiques tècniques són equivalents a les de la llumenera IVF abans exposada. 
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• Llumenera IQV (Quebec d’Indal). Amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió i 

potència de 70W. Amb IP65 i classe 1. 

 

Il·lustració 5: Fotografia de la llumenera  IQV-Quebec d’Indal 

• Llumenera Boomerang de la casa LdLeds. Amb 28 leds de 1W, treballa amb una 

font d’alimentació de 12V, IP66, el cos està fabricat en alumini injectat, la òptica 

està fabricada amb policarbonat, pintada a l’aigua, una vida útil dels leds  de 

50.000h i una temperatura de color de 4.000K. 

 

Il·lustració 6: Fotografia de la llumenera  Boomerang de LdLeds 

• Llumenera STELA  de la casa Indal. Amb 18 leds de 1W, treballa amb una font 

d’alimentació de 12V, IP66, el cos està fabricat en alumini injectat a alta pressió M6, la 

òptica està fabricada amb material sintètic amb alta resistència als impactes,  una vida 

útil dels leds  superior a les  50.000h i una temperatura de color de 3.000K. 

 

Il·lustració 7: Fotografia de la llumenera  STELA d’Indal 
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• Llumenera INLED de la casa Indal. Aquestes llumeneres s’han utilitzat per la 

il·luminació decorativa de la façana de l’Ajuntament. S’han instal·lat de 18, 27 i 45 

Watts de potència dels leds.  El cos està fabricat en alumini injectat a alta pressió, la 

òptica està fabricada amb PMMA amb alta resistència als impactes,  una vida útil dels 

leds  superior a les  50.000h i són del tipus RGB, amb sistema de control del color. 

  

Il·lustració 8: Fotografia de la llumenera   Inled de 18W d’Indal 

• Llumenera ZEF de la casa Indal. Aquesta llumenera s’ha utilitzat per la il·luminació 

decorativa de la façana de l’Ajuntament. Té 6 Leds de 1 W.  El cos està fabricat en 

alumini injectat a alta pressió, la òptica està fabricada amb PMMA amb alta 

resistència als impactes,  una vida útil dels leds  superior a les  50.000h i són del tipus 

RGB, amb sistema de control del color. 

 

Il·lustració 9: Fotografia de la llumenera  ZEF de la Casa Indal 

La distribució de les llumeneres per zones ha estat la següent: 

• Ctra. Barcelona: Alliance 100 W VSAP  

• C/ La Pau (entre Ctra. Barcelona i C/ Jaume Balmes) i parc cantonada C/ La Pau amb 
C/ Jaume Balmes i Entrada Sala de Plens: Fusion 70 W VSAP o HM 
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• C/ Jaume Balmes i C/ La Pau (entre C/ Jaume Balmes i C/ Ibèrica): IVF 100 W VSAP  

• Escales entre C/ La Pau i C/ La Salut: Quebec IQV 70 W VSAP  

• Aparcament C/ La Pau (sobre Policia Local): Llumenera IVF 150 W VSAP d’Indal 

• Escales entre Ctra. Barcelona i C/ Jaume Balmes: Llumenera Boomerang  de 28W de 
LEDs de la casa LdLeds 

• Façana de l’Ajuntament: Llumenera STELA,  INLED i ZEF d’Indal 

1.1.11 Il·luminació artística de la façana de l’Ajuntament 

Es proposa un nou projecte de disseny de il·luminació i una nova instal·lació de il·luminació de la 

façana de l’Ajuntament. 

El projecte parteix del principi de la il·luminació dels principals elements arquitectònics de la 

façana per ressaltar els seus valors compositius mitjançant l’efecte de la llum lineal, 

ininterrompuda i sense variacions de flux que poden produir la existència de diferents lluminàries 

de tipus tradicional. 

Amb aquesta finalitat s’il·luminarien les finestres de la planta noble i el porxo de la entrada 

principal amb projectors lineals de LEDs, de llum dinàmica amb colors RGB (vermell, verd, blau en 

les seves sigles en anglès).  

També, com a element simbòlic, s’ il·luminaria l’escut del municipi que corona la façana del 

ajuntament mitjançant dos projectors compactes de tipus LEDs de llum dinàmica amb colors RGB, 

per accentuar la presencia de l’emblema.  

Com a valor afegit proposem una il·luminació de la piràmide de vidre de la teulada de 

l’Ajuntament, per donar un caire global a la il·luminació. Aquesta opció és molt interessant a 

causa de la visió que té aquest element des de la resta del municipi i que molta gent podrà 

destacar des de la distància. Aquesta il·luminació es farà amb projectors lineals de LEDS amb llum 

dinàmica RGB.  

L’enllumenat funcional de la part davantera de l’Ajuntament es farà amb projectors de leds blanc 

càlid amb una òptica asimètrica tipus vial. 

Amb aquest sistema, les combinacions de colors, les diferents intensitats de la font de la llum i la 

programació dels temps de encesa i apagat permeten una il·luminació dinàmica i variable per 

remarcar, mitjançant la llum a l’Ajuntament, el pas de les estacions, les dates i períodes especials, 

com Nadal,  i els dies festius del calendari. 
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La il·luminació amb LEDs permet una gran eficiència energètica degut al seu baix consum i a la 

llarga durada de la seva vida útil, fins a 6 vegades superior a les fonts de llum convencionals.  

A més es possible obtenir un gran control fotomètric, evitant la contaminació lumínica que 

generalment es produeix a la il·luminació de façanes.  

 
Il·lustració 10: Fotomuntatge amb una aproximació de la il·luminació resultant. 

 Il·lustració 11: Aproximació a les possibles variacions cromàtiques del sistema de llum dinàmica RGB 

IL·LUMINACIÓ FAÇANA AJUNTAMENT DEL MUNICIPI TIPUS 

 Tipus de iluminació Llumenera U. Descripció material 

Planta Baixa 
Il·luminació entrada Inled 150 2 Inled 150-IN-LA  45*1W 24º RGB 

Il·luminació vorera Izeta  IZQ-LED 2 Blanc càlid 

Planta primera 

Il·luminació finestres laterals Inled 90 2 Inled 90-IN-LA 27*1W 14º RGB 

Il·luminació finestra central Inled 60 2 Inled 60-IN-LA 18*1W 14º RGB 

Inled 90 1 Inled 90-IN-LA 27*1W 14º RGB 

Emblema 
Il·luminació emblema Zef IZF-RGB 1 Zef IZF 6*1W 30º RGB 

Visera IZF V 1 

Sistema de control 

DMX Interface para RGB 1 

 DMX Generator Controller para RGB 1  

Sostre Il·luminació piràmide Inled 90 2 Inled 90-IN-LA 27*1W 14º RGB 

Taula 3: Resum de les llumeneres i accesoris necessaris per il·luminar la façana de l’Ajuntament 
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Il·lustració 12: Ubicació llumeneres de la il·luminació de la façana principal 

1.1.12 Equips d’encesa i  làmpades utilitzades 

• Làmpades  

Les làmpades de les lluminàries seran del tipus de descàrrega amb les següents 

característiques: 

Tipus de làmpada 

Ti
pu

s 

Ca
sq

ue
t 

Fl
ux

 lu
m

 
(lu

m
en

s)
 

T.
Co

lo
r (

K)
 

IR
C 

Vi
da

 ú
til

 (h
) 

In
te

ns
ita

t 
fu

nc
io

na
m

en
t l

àm
pa

da
(A

) 
Co

nt
in

gu
t d

e 
M

er
cu

ri 
(m

g)
 

Po
si

ci
ó 

fu
nc

io
na

m
en

t

Master Son-T Pia Plus de 70W  
(Philips) VSAP E27 6.600 2.000 25 17.000 1.00 12 U. 

Master Son-T Pia Plus de 100W 
(Philips) VSAP E40 10.700 2.000 25 17.000 1.20 16 U. 

Master Son-T Pia Plus de 150W 
(Philips) VSAP E40 17.100 2.000 25

 17.000 1.80 16 U. 

ConstantColor CMH 70W 
(General Electric) HM E27 7.200 3.000 65 16.000 0,95 20 H 

U. = Posició de funcionament universal H. = Posició de funcionament horitzontal 
Taula 4: Tipus i característiques de les làmpades utilitzades 

• Balastres electrònics 

Hauran de portar grafiats de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, 

marca del fabricant i esquema de connexió. Les peces amb tensió no podran ser accessibles a un 

contacte fortuït durant la seva utilització normal. 
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S’han escollit reactàncies electròniques de la casa ECOLUM.  Les seves característiques són 

les següents: 

• Una única peça, compacta, que inclou el balastre, l’arrencador o el condensador. 
• Incorporen un sistema de doble nivell temporitzat 
• Estabilitzen la potencia enfront de variacions de tensió de la xarxa. 
• Intensitat d’arrencada controlada, no es produeixen sobreintensitat durant 

l’arrencada. L’arracada és fa progressivament, fins assolir l’estat nominal de la 
làmpada. 

• Incorpora diverses proteccions que desconnecten la làmpada e inhibeixen el 
balastre per evitar fallides. La indicació de la parada, es pot veure amb els leds que 
incorpora la unitat. Un cop tornen les condicions normals de funcionament, el 
balastre es rearma automàticament. 

 

Il·lustració 13: Fotografia d’una reactància ECOLUM de 70W per làmpades de VSAP 

A continuació es resumeixen les característiques tècniques d’aquests balastres: 

  EC4-50 EC4-70 EC4-100 EC4-150 

Làmpada (W) 50 70 100 150 
Tensió de referència (V) 230 

Rang de tensions (V) 190-253 
Freqüència de xarxa (Hz) 50-60 
Intensitat nominal (A) 0,25 0,31 0,44 0,66 
Potència nominal (W) 55±2 70±2 100±2 150±2 
Potència reduïda (W) 40±2 52±2 58-64 88-94 

Índex d’Eficiència Energètica EEi  A2 
Tensió d’encesa (Up) (kV) 2,3 3,5 
Factor de potència λ 0,96 0,97 0,98 

Freqüència de funcionament a tensió normal (kHz) 55 55 50 
Freqüència de funcionament a tensió normal (kHz) 70 70 60 

Temperatura màxima assignada (ºC) 75 80 80 
Rang de temperatura de funcionament (ºC) -20/+55 -20/+60 

Longitud màxima de cablejat fins la làmpada (m) 2,5 
Temps de vida mitja H 50.0000 
Grau de protecció IP (IP) 20 

Taula 5: Resum de característiques tècniques dels balastres ECOLUM 



Pàg. 14 de 43 

Suports 

 
Sistema de reducció del balastre, per temporització per programa: 

 
Gràfic 3: Relació entre temps amb potència normal i potència reduïda 

• Arrencadors 

Hauran de complir les característiques de l’equip en el qual s’instal·lin, proporcionant la 

tensió necessària per a l’engegada de les làmpades, que en cap cas serà superior a 4,5 kV. 

Portaran grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del 

fabricant, tipus de làmpada per la qual són adequats i esquema de connexió. 

• Condensadors 

Portaran inscripcions en les quals s’indiqui el nom del fabricant, la tensió màxima de servei 

en volts, la capacitat nominal en μF i les dades exigides segons norma UNE 61.048 i 61.049. 

Resistiran els assaigs de sobretensió i duració segons norma UNE 20.446, complint amb les 

especificacions del fabricant de reactàncies per aconseguir que el cos ϕ de l’equip sigui, com a 

mínim, 0,90. 

• Connexió del balastre electrònic 

La connexió s’haurà de realitzar, tal com mostra el següent esquema: 

 

Gràfic 4: Connexió del balastre amb la làmpada 

1.1.13 Suports 

En funció de l’àmbit a il·luminar, es proposa la instal·lació d’un tipus de suport o d’un altre: 
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• Ctra. Barcelona: Bàculs d’acer galvanitzat tipus ARCO BC5 de la casa SimonLighting de 

8 m d’alçada amb interdistàncies mitges de de 22 m. 

• C/ La Pau (entre Ctra. Barcelona i C/ Jaume Balmes): Columnes cilíndriques d’acer 
galvanitzat tipus CIL de la casa  SimonLighting de 5,5 m d’alçada amb interdistàncies 
mitges de 20 m. 

• C/ Jaume Balmes i C/ La Pau (entre C/ Jaume Balmes i C/ Ibèrica): Bàculs d’acer 
galvanitzat tipus ARCO BC5 de la casa   SimonLighting de 6 m d’alçada amb 
interdistàncies mitges  de 25 m. 

• Escales entre C/ La Pau i C/ La Salut: 2 columnes cilíndriques d’acer galvanitzat tipus 
CIL de la casa   SimonLighting de 5 m d’alçada. 

• Parc cantonada C/ La Pau i C/ Jaume Balmes: 1 columna cilíndrica d’acer galvanitzat 
tipus CIL de  la casa   SimonLighting de 4 m d’alçada. 

• Aparcament C/ La Pau (sobre Policia Local): 2 columnes troncocòniques d’acer 
galvanitzat de 9 m d’alçada, una a cada extrem de l’aparcament. 

Tots els suports es col·locaran sobre daus de formigó HCP-5  de secció quadrada de 0,60 m 

de costat i 0,60 m de profunditat per  les columnes amb alçada inferior a 5 m i de 0,80 m de costat 

i 0,80 m de profunditat per a la resta de columnes . Als carrers on les voreres tenen una amplada 

inferior a 1,5 m, els suports de les llumeneres aniran col·locats el més proper  possible a la línia 

dels edificis per tal de no complicar la circulació de vianants per dites voreres. A la resta de casos, 

els suports s’instal·laran entre 0,3 i 0,4 m de la vorada. 

Els suports disposaran d’una porta de registre de 100 x 300 mm situada com a mínim a  

300mm del terreny. 

A la seva part inferior, portaran soldada, sota la porta, una orella de planxa de ferro de 3 

mm de gruix amb forat passant central de ∅10 mm, per a la connexió de la presa de terra. 

Tanmateix, a l’interior dels suports, al seu extrem superior, s’instal·larà diametralment i soldat a la 

xapa un rodó de dimensions adequades, dotat de cargol de o sistema equivalent de presa de 

terra, així com de brides per a la subjecció dels conductors d’alimentació al punt de llum. 

1.1.14 Sectorització 

La nova instal·lació constarà d’un total de 70 punts de llum, i per la il·luminació de la façana 

de l’Ajuntament s’han utilitzat 10 punts de llum. 

Alimentats mitjançant cinc línies,  que partiran del quadre de comandament esmentat a 

l’apartat corresponent del present document. Les característiques de la línia queden resumides 

als plànols, a l’ANNEX 4 i 6. 
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1.1.15 Instal·lació elèctrica 

1.1.15.1 Aspectes generals 

1.1.15.1.1 Tipus de tràmit 
Es tractarà de l’adequació a la normativa vigent de l’enllumenat públic, amb la finalitat 

d’enllumenar la zona de l'Entorn de l'Ajuntament, amb un total de 70 punts de llum i 10 punts de 

llum per la decoració de la façana de l’Ajuntament i una potencia total instal·lada de 6.759W 

(potència de les làmpades), si tenim en compte els equips auxiliars tenim una potència de 

7,44kW. 

1.1.15.1.2 Classificació de la instal·lació i justificació 
Atenent a la classificació efectuada al Decret 363/2004, de 24 d’agost, es considera la 

instal·lació com a tipus K (instal·lacions d’enllumenat exterior d’una potència superior a 5 kW). 

Donada la tipologia de la instal·lació (grup K), és necessari un contracte de manteniment 

per part d’una empresa instal·ladora autoritzada, així com de la realització d’inspeccions inicial i 

periòdiques (cada 5 anys) per part d’una entitat d’inspecció i control. 

1.1.16 Previsió de potències 

1.1.16.1.1 Potència total instal·lada 
Tal i com s’esmenta en apartats anteriors, la instal·lació consta de  70 punts de llum i 10 

punts de llum per la decoració de la façana de l’Ajuntament. A la següent taula es resumeixen les 

característiques dels punts de llum: 
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LINIA 1 (Façana Ajuntament) 2 5 2 1 10 

LINIA 2 (Zona Ajuntament) 1 2 3 

LINIA 3 (Carrer Jaume Balmes) 25 11 1 2 39 

LINIA 4 (La Pau inf.) 9 2 11 

LINIA 5 (La Pau sup.) 6 2 8 1 17 

Taula 14: Previsió de potències total de la instal·lació 
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El total dels punts de llum suposen una potència instal·lada total (de làmpades) de 6.759W 

(Sense comptar factor d’arrencada).  

1.1.16.1.2 Potència màxima admissible 
La potència màxima admissible, segons les prescripcions del capítol 3 de la ITC-BT-09 del 

REBT és de 11,085kW. S’instal·larà un IGA de 16A, per protegir la instal·lació. 

1.1.17 Subministrament 

1.1.17.1 Companyia subministradora 

La companyia responsable del subministrament elèctric a les instal·lacions serà FECSA 

ENDESA, S.A. 

1.1.17.1.1 Característiques 
El subministrament elèctric al quadre s’efectua mitjançant una línia trifàsica soterrada 

(procedent d’una escomesa soterrada), de tensió 3x230/400 V a freqüència industrial (50 Hz). 

La contractació es farà mitjançant un màximetre.  

Per una primera aproximació, es proposa contractar un 5% més de la potència total de 

làmpades instal·lades (aquest increment queda justificat pel consum dels equips electrònics, ±2% 

del consum de la làmpada, caigudes de tensió, sobreconsums de les làmpades etc.). Per tant, la 

potència total serà de 7,1 kW.  

La facturació del terme de potència serà, tal com s’indica al Reial Decret 1164/2001, del 26 
d’octubre de 2001:  

• 0,85 PC < PR < 1,05 PC    PF = PR  
• 0,85 PC < PR   PF = 0,85 PC 
• PR > 1,05     PF = PR + 2 ( PR – 1,05 PC) 

On: 

PC, és la potència contractada 
PR, és la potencia registrada pel màximetre 
PF, és la potència a facturar  
 
La potència a contractar serà la següent: 
 = 7,10,85 =  8,35kW 

 
Amb aquesta contractació aconseguim que  entre 7,1kW i 8,77kW se’ns facturi la potència que 
registri el màximetre.  
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1.1.17.2 Descripció de la instal·lació elèctrica 

1.1.17.2.1 Caixa General de Protecció (CGP) 
• Ubicació 

La caixa general de protecció i mesura es troba emplaçada al costat del quadre general de 

protecció i mesura, segons s’indica als plànols adjunts. 

• Tipus 

Es tracta d’una CGP tipus 7, amb entrada i sortida de línia per la part inferior. Els fusibles de 

protecció es situen a l’interior d’un armari d’acer inoxidable.  

1.1.17.2.2 Línia general d’alimentació. 
• Descripció de canalitzacions emprades 

L’enllaç entre la CGP i el quadre general de protecció i mesura s’efectua mitjançant línia 

sota tub de PVC corrugat. 

El cable emprat per a l’enllaç és de tipus tetrapolar, amb conductor de coure de 16 mm2 de 

secció nominal. 

1.1.17.2.3 Descripció dels aparells de mesura 
El mòdul de companyia estarà emplaçats a l’interior de mòduls estancs i aïllants. 

1.1.17.3 Quadre general de distribució i subquadres 

• Ubicació 

El quadre general de comandament i mesura es troba emplaçat  al carrer  Jaume Balmes 

(cantonada amb carrer de la Pau) al costat del C.T. BY312. 

• Tipus 

El quadre general de comandament, allotjarà els següents equipaments: 

• Mòdul de companyia amb mòdul de mesura tipus TMF1 
• Caixa de seccionament 
• Mòdul d’abonat amb aparamenta de comandament i protecció 

S’allotjaran a l’interior d’una única envolvent, de les següents característiques: 

• Armari d’acer inoxidable. 
• Disposarà de 3 portes d’accés  
• Teulada per a la protecció contra la pluja. 
• Mòduls d’escomesa i abonat independents. 
• Panys antivandàlics de seguretat tipus JIS 20 CFE en mòdul d’escomesa i abonat. 
• Clau de baga de transport laterals desmuntables. 
• Cargol de presa a terra. 
• Ancoratge de manera directa a la fonamentació. 
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Pel que fa al quadre de protecció i mesura, les seves característiques elèctriques seran les 
següents: 

• Mòdul d’escomesa tipus TMF1 previst per a allotjar comptador multifunció. 
• Mòdul d’abonat contenint l’aparellatge de comandament i protecció a l’interior de 

mòduls de doble aïllament, segons l’esquema elèctric corresponent. 
• Sistema d’encesa mitjançant rellotge ORBIS ASTRO DATA. 
• Caixes de doble aïllament contenint l’aparellatge elèctric, grau de protecció IP 55. 
• Proteccions contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021. 
• Magnetotèrmics i diferencials per les sortides segons l’esquema. 
• Protecció contra sobretensions permanents. 
• Protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
• Bornes de sortida de 35 mm2 de secció. 
• Premsaestopes per a cada línia de sortida. 
• Material elèctric de primera qualitat. 
• Assaigs elèctrics segons norma UNE. 
• El quadre de comandament constarà de l’interruptor manual prescriptiu. 
• Llum i presa de corrent interiors. 
• El centre de comandament està previst d’interruptor general automàtic de 16 A, 

contactors i relés auxiliars, rellotge ORBIS així com d’interruptors automàtics i diferencials 
per a la protecció de la línia, així com de les línies de reserva. 

1.1.18 Elements de control i regulació 

1.1.18.1.1 Control de l’encesa 
El sistema d’encesa de la instal·lació és automàtic, controlat per rellotge tipus ORBIS DATA 

ASTRO. 

1.1.18.1.2 Regulació del flux lumínic 
La regulació de flux lumínic s’efectuarà mitjançant un sistema punt a punt de forma 

independent, sense línia de comandament. A l’apartat d’eficiència energètica es justificarà la seva 

elecció. 

1.1.19 Línies elèctriques 

1.1.19.1 Tipus de distribució 

Les línies elèctriques  discorreran de manera soterrada durant tot el seu recorregut. 

1.1.19.2 Canalitzacions emprades 

Els conductors soterrats s’allotjaran a l’interior de tubs de PVC corrugats de 90 mm de 

diàmetre exterior situats a una profunditat mínima de 40 cm. 
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1.1.19.3 Descripció de cables conductors 

S’empraran conductors de coure classe 5 amb coberta de policlorur de vinil, del tipus RV-K i 

RZ trenat, blindats, de 0,6/1 kV d’aïllament i de seccions 4x16, 4x10, 4x6 i 4x4 mm2 segons la 

norma UNE 21123-1. Les seccions de conductor a cada tram queden reflectides als plànols 

adjunts. 

Els conductors utilitzats per al connexionat i instal·lació interior en suports, baixants i 

caixes, seran flexibles del tipus V V-0,6/1 kV, de 2,5 mm2, d’acord amb la norma UNE 21.022. 

1.1.19.4 Estesa de Cables Soterrats 

No es troben curvatures superiors a allò admissible per la norma. Les connexions 

s’efectuaran mitjançant mètodes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i de llur 

aïllament. 

1.1.19.5 Estesa de cables aeris 

Els conductors aniran directament encastats a la façana, mitjançant abraçadores fixades al 

mur i resistents a les condicions de la intempèrie. 

En els espais buits (conductors no col·locats en façana o mur) els conductors tindran la 

condició de tensats i es regiran per les condicions indicades per la norma. 

1.1.19.6 Caiguda de tensió màxima 

Atenent a les indicacions del capítol 3 de la instrucció ITC-BT-09 del REBT, la caiguda de 

tensió màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt de la mateixa haurà de ser inferior 

al 3%. 

1.1.19.7 Entroncaments i derivacions a punt de llum 

Les derivacions a punt de llum s’efectuaran a caixes aïllant situades a l’interior del suport, 

duent a terme la selecció de fases de manera alternativa, a fi d’equilibrar la càrrega assignada a 

cada fase.  

Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb la major cura possible i amb els 

elements adequats, de tal manera que la unió garanteixi les mateixes condicions de seguretat que 

la resta de la línia, tant mecànica com elèctricament. 

Les derivacions aèries es connectaran en les proximitats dels suports de línia, i no 

originaran tracció mecànica sobre la mateixa. 
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1.1.20 Instal·lació de connexió a terra 

1.1.20.1.1 Descripció 
S’instal·laran piquetes de 1,5 m de llargada  i 15 mm de gruix clavades al costat de cada 4  

columnes que s’instal·lin i sempre una al primer punt i una altra a l’últim punt de cada línia, 

enterrats a una profunditat mínima de 50 cm. També s’han utilitzat plaques de terra de 50x50cm. 

Els esmentats elèctrodes s’uniran amb el born de presa de terra de cada columna mitjançant un 

conductor de coure de tensió d’aïllament 0,6/1 kV i de 16 mm2 de secció, muntat a l’interior d’un 

tub de PVC flexible, des de l’elèctrode fins al born de connexió de cada columna. 

1.1.20.1.2 Resistència de terra: valor previst 
La instal·lació de connexió a terra descrita a l’apartat anterior, permetrà obtenir un valor 

teòric de resistència de posta a terra de 0,35Ω, tal i com queda justificat a l’ANNEX 4 del projecte. 

D’aquesta manera, s’assegura el compliment de les prescripcions de seguretat de la instrucció 

ITC-BT-09 donat que el seu valor és inferior a 30 Ω. 

1.1.20.1.3 Connexions d’equipotencialitat 
S’estendrà paral·lelament a la línia d’alimentació, un conductor de coure nu de 35 mm2 de 

secció, en íntim contacte amb el terreny, que unirà mitjançant soldadura “Cadwell” o similar totes 

les preses de terra independents del punts de llum i del de la caixa de protecció i maniobra. 

1.1.21 Proteccions elèctriques 

1.1.21.1.1 Sobreintensitats i curtcircuits 
Es realitzarà d’acord a l’indicat a la instrucció ITC-BT-22 del REBT. Les línies principals es 

protegiran amb interruptors automàtics de tall omnipolar de 6, 10 i 16A de corrent nominal, tal 

com s’indica als plànols adjunts. 

Pel que fa a les derivacions a cada punt de llum, es protegiran amb fusibles tipus UTE de 

corba de fusió GL i 6 A de corrent nominal.  

1.1.21.1.2 Contactes indirectes 
La protecció enfront de contactes indirectes es realitzarà d’acord amb la instrucció tècnica 

complementària ITC-BT-09 del REBT. S’instal·larà el sistema de posada a terra de les masses 

associades a interruptors diferencials. Aquests seran de 300 mA de sensibilitat, donat que la 

resistència que s’espera aconseguir és inferior a 30 Ω, i 40 A de corrent nominal. 
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1.1.21.1.3 Contactes directes 

S’efectuarà d’acord amb l’indicat a la instrucció ITC-BT-24 del REBT. Totes les parts actives 

de la instal·lació es recobriran amb material aïllant de forma que resultin inaccessibles. 

Així mateix, les connexions a l’interior de cada columna es realitzaran a l’interior de caixes 

aïllants i autoextingibles. 

1.1.22 OBRA CIVIL 

1.1.22.1 Característiques de les rases 

1.1.22.1.1 Rasa sota vorera 
Les rases sota voreres i vorals pavimentats o de terra, seran de 0,40m d’amplada i una 

profunditat adequada, d’aproximadament 0,50 m, de manera que la superfície exterior dels tubs 

de PVC corrugat, mesurada des de la seva cota inferior, es trobi a una distància mínima de 0,40 m 

de la superfície del paviment o sòl de terra. 

El fons de la rasa es deixarà lliure de pedres i runa, disposant-se tot seguit un llit de sorra 

d’extracció de 0,10 m de gruix, sobre el que es disposarà un tub de PVC corrugat de 75 mm de 

diàmetre. La rasa s’emplenarà amb una capa sorra d’extracció fins a una alçada mínima de 0,25 m 

respecte de la superfície superior dels tubs, sobre la que es col·locarà una cinta de senyalització 

on s’adverteixi de l’existència de cables elèctrics d’enllumenat públic. 

La resta de la rasa es cobrirà amb una capa de formigó HCP-5  de 0,10 m de guix, sobre la 

que es disposarà una segona capa de morter M-80 de 4 cm de gruix. L’acabat de la rasa, 

s’efectuarà reposant el tipus de paviment o sòl de terra inicialment existent. 

1.1.22.1.2 Rasa d’encreuament de calçada 
Les rases tindran una profunditat mínima de 0,8m, de tal manera que la superfície exterior 

dels tubs més propers a la superfície es trobin a una distància de, com a mínim, 0,70 m per sota 

del paviment de la mateixa, així com d’una amplada de 0,6m. 

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de còdols i arestes vives, disposant-se un llit de 

formigó de 0,10 m d’alçada sobre la que es disposaran dos tubs coarrugats (1 per la línia, i 1 de 

reserva) de 110 mm de diàmetre exterior, disposats segons plànols adjunts. La resta de la rasa 

s’omplirà amb formigó en massa HCP-5 . Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de 

l’existència de cables d’enllumenat públic a una distància mínima de 0,10 m del nivell del terra i 

de 0,25 m per sobre dels tubs. 
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La finalització de la rasa a la seva part superior s’ajustarà a la reposició del paviment 

existent inicialment. 

1.1.22.2  Fonamentació dels suports 

Les columnes i els bàculs de 6 o menys metres d’alçada es col·locaran sobre daus de 

formigó HCP-5  de secció quadrada de 0,6m de costat i una profunditat de 0,6m. Abans de la 

fonamentació, quedaran col·locats els tubs. 

Els bàculs de 8 metres d’alçada es col·locaran sobre daus de formigó HCP-5  de secció 

quadrada de 0,8m de costat i una profunditat de 0,8m. Abans de la fonamentació, quedaran 

col·locats els tubs. 

La fonamentació s’executarà situant prèviament i de forma correcta la plantilla amb els 

quatre perns (de les dimensions indicades als plànols adjunts), que aniran doblement fixats. Se 

situarà així mateix correctament i amb la curvatura idònia el tub de plàstic corrugat. Abans de la 

fonamentació, quedaran col·locats els tubs, el diàmetre del qual serà de 75 mm, a fi que passin 

folgadament els conductors. Aquest tub no haurà de tallar-se arran de terra per tal d’impedir que 

el farciment de la vorera i de la part inferior del suport penetri en ell i dificulti la col·locació dels 

conductors d’alimentació al punt de llum. 

Les operacions de formigonat es realitzaran de manera que no es modifiquin de cap 

manera la posició dels perns i del tub de PVC corrugat. Transcorregut el temps necessari per a 

l’enduriment de la fonamentació, i col·locades les rosques i volanderes inferiors en els perns, 

s’hissarà i situarà el suport adequadament. Posteriorment, es col·locaran en els perns les 

volanderes i rosques superiors, procedint a l’anivellament del suport, manipulant només les 

rosques inferiors. Aquesta anivellament es realitzarà des de totes les posicions del suport. Una 

vegada anivellat, s’emplenarà convenientment amb morter de formigó HCP-5  l’espai comprès 

entre la cara superior del dau de formigó i la placa base del suport.  

La part superior dels perns d’ancoratge quedarà a uns 7 cm per sota de la cota de 

terminació del paviment, amb la finalitat de quedar protegits amb el mateix. 

1.1.22.3 Fonamentació del quadre de comandament 

Els quadres de comandament d’enllumenat públic es situaran sobre daus de formigó de 

secció rectangular, de les dimensions adequades a la mida de la base del quadre. Els armaris es 

subjectaran a les fonamentacions mitjançant 4 perns d’ancoratge.  
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La fonamentació s’executarà situant prèviament i de forma correcta i amb la curvatura 

idònia els tubs de PVC corrugat. Abans de la fonamentació, quedaran col·locats els tubs, el 

diàmetre del qual serà de 75 mm, a fi que passin folgadament els conductors.  Cal tenir en compte 

que la part superior de la fonamentació haurà de tenir una alçada mínima de 0,30 m respecte de 

la rasant del terreny i una fonamentació per sota de la rasant d’una profunditat mínima també de 

0,30m. 

Els tubs de companyia seran de 160mm i hauran de complir les normes de la companyia 

subministradora. 

1.1.22.4 Pericons de creuament de calçada 

Es disposaran pericons de registre als encreuaments de calçada. Seran de 0,80m de 

profunditat i secció interior quadrada de 0,60m, dotades de tapa de fosa de ferro de 0,60x0,60 m. 

Les parets interiors estaran formades de fàbrica de maó de 0,15 m de gruix. 

Sota el fons del pericó, es disposarà una solera de formigó en massa HCP-5  de 0,10 m de 

gruix, en el centre del qual es disposarà una reixa de drenatge de 6 cm de diàmetre, que 

desembocarà en una capa de grava gruixuda permeable, tal i com s’indica als plànols adjunts. 

1.1.22.5  Paral·lelismes i encreuaments amb altres instal·lacions. 

En els creuaments amb canalitzacions elèctriques o d’altra naturalesa (aigua, clavegueram, 

telèfons, gas, etc.), es disposaran dos tubs de PVC-U llis, tipus de pressió PN 6, segons Norma 

UNE-EN- 1452, de 110 mm de diàmetre envoltat d’una capa de formigó HCP-5 . La longitud dels 

tubs formigonats serà, com a mínim, de 100 cm a cada costat de la canalització existent, devent 

ser la distància entre aquesta i la paret exterior dels tubs de plàstic de 0,15 m com a mínim. 

En els encreuaments i paral·lelismes aeris la distància mínima entre els conductors 

d’energia elèctrica i les canalitzacions d’aigua o gas serà de 0,20 m. Respecte altres línies 

elèctriques de baixa tensió, podran estar en contacte quan les dues línies estiguin aïllades.  

1.1.23 Eficiència energètica 

Segons el REIAL DECRET 1890/2008 les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir les 

condicions establertes al REGLAMENT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS 

D’ENLLUMENAT EXTERIOR i les seves Especificacions Tècniques Complementaries EA-01 a EA-07. 

Aquest té com objectiu establir les condicions tècniques de disseny, execució i manteniment que 

han de reunir les instal·lacions d’enllumenat exterior amb la finalitat de: 
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• Millorar l’eficiència i estalvi energètic, així com la disminució de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle. 

• Limitar el resplendor lluminós nocturn o contaminació lluminosa i reduir la llum 

intrusa molesta. 

1.1.23.1 Requeriments lumínics 

Segons el Reglament d’Eficiència Energètica, s’estableix un classificació del tipus d’instal·lació 

segons la funcionalitat dels diferents carrers que formen part de la urbanització. Així doncs, 

segons l’article 2 del Real Decret 1890/2008, classificarem els carrers en Vials (funcional + 

ambiental) i enllumenat ornamental (façana de l’Ajuntament). Dins d’aquesta classificació i tenint 

en compte la instrucció ITC-EA-02, els classificarem com a VIALS FUNCIONALS i ORNAMENTAL. 

Aquests inclouen totes les instal·lacions d’enllumenat públic d’autopistes, autovies, carreteres i 

vies urbanes.  

Segons l’article 4 del Real Decret que ens ocupa, tot enllumenat classificat com a vial funcional, 

haurà de complir amb la instrucció ITC-EA-01 i no podrà superar mai les nivells d’il·luminació 

establerts a la instrucció ITC-EA-02. Així doncs, i seguint el punt 1 de la ITC-EA-02, les nostres 

instal·lacions hauran de garantir el següents paràmetres:  

• uns nivells d’il·luminància mitjos de referència establerts a les taules de la mateixa 

instrucció (segons tipus de classificació) 

• uns nivells d’il·luminància màxims que no superin el 20% dels nivells d’il·luminància 

mitjos.  

• S’haurà de garantir el valor de la uniformitat mínima que estableixen també les 

taules de la mateixa instrucció.  

Així doncs, i per establir els nivells de referència de la instal·lació que ens ocupa, classificarem els 

diferents carrers, segons les taules (de la 1 a la 5), que es troben a la instrucció ITC-EA-02.  

1.1.23.2 Classificació del tipus de vies 

S’han distingit tres tipologies  de vies, que es classifiquen a continuació: 

C. VIALS tipus 1:  Carretera Barcelona 

• Classificació de vies segons velocitat de circulació:  tipus B (VIES DE MODERADA VELOCITAT, 30 < v ≤ 

60) 
• Situació de projecte segons tipus de via i intensitat mitjana de circulació:  tipus B2 (VIES DE 

DISTRIBUCIÓ LOCALS I ACCÉS A ZONES RESIDENCIALS) 
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• Classe d’enllumenat segons necessitats associades a tota la superfície de vorera i calçada: 

tipus ME4b (IMD><7.000) (Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i finques) 
• Factor de conservació: 0,7 

C. VIALS tipus 2:  Carrer de la Pau (Zona Ajuntament) 

• Classificació de vies segons velocitat de circulació: tipus D (VIES DE BAIXA VELOCITAT, 5 < v ≤ 30) 
• Situació de projecte segons tipus de via i intensitat mitjana de circulació: tipus D3 (CARRERS 

RESIDENCIALS SUBURBANS AMB VORERES PER A PEATONS AL LLARG DE LA CALÇADA) 
• Classe d’enllumenat segons necessitats associades a tota la superfície de vorera i calçada: 

tipus S2 (FLUX DE TRÀNSIT DE PEATONS ALT) 
• Factor de conservació: 0,7 

C. VIALS tipus 3:  Jaume Balmes-Carrer de la Pau 

• Classificació de vies segons velocitat de circulació: tipus D (VIES DE BAIXA VELOCITAT, 5 < v ≤ 30) 

• Situació de projecte segons tipus de via i intensitat mitjana de circulació: tipus D3 (CARRERS 

RESIDENCIALS SUBURBANS AMB VORERES PER A PEATONS AL LLARG DE LA CALÇADA) 
• Classe d’enllumenat segons necessitats associades a tota la superfície de vorera i calçada: 

tipus S1 (FLUX DE TRÀNSIT DE PEATONS ALT) 
• Factor de conservació: 0,7 

1.1.23.3 Factor de manteniment 

El factor de manteniment d’una instal·lació, és la relació entre la il·luminància mitja a la zona 

il·luminada després d’un determinat període de funcionament de la instal·lació d’enllumenat 

exterior. 

Tal i com s’indica als estudis lumínics adjuntats a l’annex, el factor de manteniment de la 

instal·lació serà de 0,7.  

Es calcularà mitjançant la següent fórmula:  

fm = FDFL · FSL · FDLU 

Sent: 

FDFL = factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada. 

FSL = factor de supervivència de la làmpada. 

FDLU = factor de depreciació de la llumenera. 

El factor de manteniment el calcularem a partir de les taules 1, 2 i 3 de la instrucció ITC-EA-06 del 

Real Decret d’eficiència energètica on tindrem que:  

FDFL = S’obtindrà a partir de la taula 1, tenint en compte que la nostra instal·lació és de VSAP i el 

període de funcionament és de 12.000h.  
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• FDFL=0,9 (de taules) 

FSL= S’obtindrà a partir de la taula 2, tenint en compte que la nostra instal·lació és de VSAP i el 

període de funcionament és de 12.000h.  

• FSL=0,89 (de taules) 

FDLU= S’obtindrà tenint en compte que les lluminàries de la nostra instal·lació tenen un índex IP 

de 66 ( IP 6X mitjà) 

• FDLU=0,87 

Per tant, el factor de manteniment de la nostra instal·lació, serà de:  

fm = FDFL · FSL · FDLU= 0,9·0,89·0,87 = 0,696 ≈ 0,7 

1.1.24 Definició dels nivells mitjos i màxims teòrics. 

Un cop establerta la classificació dels diferents vials, establirem els nivells mitjos i màxims per a 

cada un d’ells seguint les taules (de la 6 fins a la 9) de la instrucció ITC-EA-02, tenint en compte 

aquests dos factors:  

• Les taules ens proporcionaran els nivells mitjos de referència que ha de complir la 

instal·lació.  

• El nivells màxims de la nostra instal·lació, mai podran superar en un 20% els nivells mitjos 

de referència establerts a les taules.  

• Si la classificació dels nostres vials és tipus A o B, els nivells de il·luminància mitjos els 

obtindrem (segons les taules 6 i 7 de la ITC-EA-02) multiplicant per 15 els valors de 

luminància mitjos establerts a taules segons s’explica al parèntesi 4 de les pròpies taules 

• La uniformitat que cal garantir és la Uniformitat Global reflectida a taules. 

 

Així doncs, i segons les classificacions obtingudes per a cada vial, tindrem que els intervals de 

treball dels nivells d’il·luminació seran:  
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CARRER 
TIPUS 

VIA 

SEGONS 

IMD (*) 

CLASSE 

ENLLU 

MENAT 

Il·luminància mitja en 
servei Em (lux) 

Iluminància màxima 
en servei Emàx (lux) 

Uniformitat 
Global 

(Emin/ Em) 

Tipus 1: Carretera 

Barcelona 
B B1 ME4b 11,25 lux 13,5 lux 0,4 

Tipus 2: Carrer de 

la Pau (Zona 

Ajuntament) 
D D3-D4 S2 10 lux 12 lux 0,3 

Tipus 3: Jaume 

Balmes-Carrer de la 

Pau 
D D3-D4 S1 15 lux 18 lux 0,33 

(*) Intensitat mitjana de tràfic diari 

Taula 15:  Definició dels nivells lumínics dels vials tipus 

1.1.25  Definició dels nivells mitjos i màxims projectats.  

Per tal de determinar si la nostra instal·lació compleix amb els nivells mitjos i màxims de 

referència, es farà la comparativa amb els nivells mitjos i màxims projectats per a cada carrer. 

Aquests últims s’obtindran a partir dels estudis lumínics adjuntats  als annexos de la present 

memòria. Per nivells mitjos i màxims projectats entendrem els nivells que s’obtindran a un 

determinat carrer segons característiques geomètriques del carrer (amplada, vorades, etc), tipus 

d’òptica utilitzada i interdistància i alçada de la llumenera projectada.  

En el cas que ens ocupa tenim que:  

CARRER Em (lux) 
teòrica 

Emax (lux) 
teòrica 

Uo 
teòrica 

Em (lux) 
projectada 

Uo 
projectada 

Tipus 1: Carretera 

Barcelona 
11,25 lux 13,5 lux 0,4 10,43 lux 0,53 

Tipus 2: Carrer de 

la Pau (Zona 

Ajuntament) 
10 lux 12 lux 0,3 12,33 0,3 

Tipus 3: Jaume 

Balmes-Carrer de la 

Pau 
15 lux 18 lux 0,33 14,55 0,48 

Taula 16:  Resum dels paràmetres lumínics dels vials tipus 
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1.1.26 Càlcul de l’eficiència energètica 

Un cop classificats els vials i obtinguts els nivells d’il·luminància projectats, ja podem calcular com 

d’eficient és la nostra instal·lació.  

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 sent: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

W
luxm

P
EmS ·· 2

ε  

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

P=  Potència activa total instal·lada (llums i equips auxiliars) (W)  

S=  Superfície il·luminada (m2)  (ídem a: terra del carrer) 

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

 

Tal com marca el punt 2 de la mateixa ITC-EA-01, els requisits mínims d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat vial funcional són:  

Il·luminància mitjana 
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 

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

També marca que els requisits mínims d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat vial 

ambiental són:  

Il·luminància mitjana en servei
Em [lux] 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÍNIMA ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
W
luxm ·2

 

≥20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 

≤5 3,5 

Taula 18: Requeriments mínims d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat vial ambiental 
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En el nostre cas, l’enllumenat es considera tot  l’enllumenat funcional. 

Per calcular l’eficiència energètica només s’han considerat les calçades dels carrers principals i 

s’han utilitzat les dades següents: 

Ctra. Barcelona: 

• P = 116W·33= 3.828 W 
• S= 8.421,6 m2 
• Em= 10,43 lux   

C/ La Pau (entre Ctra. Barcelona i C/ Jaume Balmes): 

• P = 84W·6= 504 W 
• S= 1.531,2 m2 
• Em= 12,33 lux   

C/ Jaume Balmes i C/ La Pau (entre C/Jaume Balmes i C/ Ibèrica): 

• P = 116W·20= 2.320 W 
• S= 4.250 m2 
• Em= 14,55 lux   

 

La potència (P) s’ha calculat multiplicant la potència de cada conjunt  làmpada i equip auxiliar pel 

número total de làmpades. El valor de la potència elèctrica màxima consumida pel conjunt 

làmpada i equip auxiliar s’ha obtingut de la taula 2 de la ITC-EA-04 del Reglament d’Eficiència 

Energètica.  

La superfície il·luminada (S) s’ha calculat amb el producte de la longitud de la zona a il·luminar de 

cada carrer per la seva amplada.  

Per últim, la il·luminància mitjana de les calçades s’ha obtingut dels estudis lumínics que 

s’adjunten a l’Annex 4. 

Interpolant linealment els valors de la primera taula, s’obté que l’eficiència energètica mínima per 

cada il·luminància és: 

Ctra. Barcelona: 

• Em= 10,43 lux   
• εmin= 12,25 m2·lux/W 

C/ La Pau (entre Ctra. Barcelona i C/ Jaume Balmes): 

• Em= 12,33 lux   
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• εmin= 13,4 m2·lux/W 

C/ Jaume Balmes i C/ La Pau (entre C/Jaume Balmes i C/ Ibèrica): 

• Em= 14,55 lux   
• εmin= 14,73 m2·lux/W 

En definitiva, l’eficiència energètica de cada carrer és:  

Ctra. Barcelona: 

94,22
3828

43,10·6,8421· =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

P
EmSε  m2·lux/W 

C/ La Pau (entre Ctra. Barcelona i C/ Jaume Balmes): 

45,37
504

33,12·2,1531· =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

P
EmSε  m2·lux/W 

C/ Jaume Balmes i C/ La Pau (entre C/Jaume Balmes i C/ Ibèrica): 

65,26
2320

55,14·4250· =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

P
EmSε  m2·lux/W 

Anem a comparar ara si els diferents carrers de la nostra instal·lació són eficients energèticament, 

o el que és el mateix, si la seva eficiència energètica, està per sobre de l’eficiència energètica 

mínima requerida segons els nivells d’il·luminància mitjos projectats.  

 

CARRER Em (lux) 
projectada 

Eficiència Energètica 
obtinguda 
m2·lux/W 

Eficiència Energètica mínima (per 
taules i interpolació l.) 

m2·lux/W 
Tipus 1: Carretera 

Barcelona 10,43 22,94 12,25 

Tipus 2: Carrer de la 
Pau (Zona Ajuntament) 12,33 37,45 13,4 

Tipus 3: Jaume 
Balmes-Carrer de la Pau 14,55 26,65 14,73 

Taula 19: Resum valors d’eficiència energètica de la instal·lació 

S’observa com l’eficiència energètica dels carrers, superen en escreix els valors mínims 

d’eficiència energètica requerits.  

1.1.27 Índex d’eficiència energètica 

Tal i com s’exposa a la ITC-EA-01, les instal·lacions d’enllumenat exterior, excepte les 

d’enllumenat de senyals i anuncis lluminosos, festius i nadalencs, es qualificaran en funció del seu 
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índex d’eficiència energètica. L’índex d’eficiència energètica  es defineix com el quocient entre 

l’eficiència energètica de la instal·lació ε i el valor d’eficiència energètica de referència (εR) en 

funció del nivell d’il·lluminància mitja en servei projectada. 

S’adjunta la taula 3 de la instrucció ITC-EA-01 on s’indiquen els valors d’eficiència energètica de 

referència per als enllumenats vials funcionals com els carrers de que ens ocupen.  

R

I
ε
εε =  

 
Il·luminància mitja en servei 

projectada Em (lux) 

EFICIENCIA ENERGÈTICA DE 

REFERÈNCIA Rε  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
W
luxm ·2  

>30 32 
25 29 
20 26 
15 23 
10 18 

<7,5 14 

Taula 20: Relació entre il·luminància i eficiència energètica de referència 

A continuació calculem l’eficiència energètica de referència dels carrers a estudiar i finalment, 

l’Índex d’Eficiència Energètica.  

CARRER Em (lux) 
projectada 

Eficiència 
Energètica Rε  
obtinguda (per 

taules i 
interpolació l.) 

m2·lux/W 

Eficiència 
Energètica 
obtinguda 
m2·lux/W 

Índex d’eficiència 
energètica 

R

I
ε
εε =  

Tipus 1: Carretera 
Barcelona 10,43 18,43 22,94 εI =1,23 

Tipus 2: Carrer de 
la Pau (Zona 
Ajuntament) 

12,33 20,33 37,45 εI =1,84 

Tipus 3: Jaume 
Balmes-Carrer de la 
Pau 

14,55 22,55 26,65 εI = 1,18 

Taula 21: Resum càlculs de l’eficiència energètica i càlcul de l´índex d’eficiència energètica 

A fi de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació d’enllumenat i 

d’acord amb l’establert en altres reglamentacions, es defineix una etiqueta que caracteritza el 

consum d’energia de la instal·lació mitjançant una escala de set lletres que va des de la lletra A 

(instal·lació més eficient i amb menys consum d’energia) a la lletra G (instal·lació menys eficient i 

amb més consum d’energia). L’índex utilitzat per a l’escala de lletres serà l’índex de consum 
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energètic (HISSI) que és igual a l’invers de l’índex d’eficiència energètica, segons indica la 

instrucció ITC-EA-01.  

εI
ICE 1=  

CARRER Em (lux) 
projectada 

Eficiència 
Energètica 
obtinguda 
m2·lux/W 

Índex 
d’eficiència 
energètica 

R

I
ε
εε =  

Índex d’eficiència 
energètica 

εI
ICE 1=  

Tipus 1: Carretera 

Barcelona 
10,43 22,94 εI =1,23 ICE= 0,813 

Tipus 2: Carrer de 

la Pau (Zona 

Ajuntament) 
12,33 37,45 εI =1,84 ICE= 0,543 

Tipus 3: Jaume 

Balmes-Carrer de la 

Pau 
14,55 26,65 εI = 1,18 ICE= 0,847 

Taula 22: Resum càlculs de l’eficiència energètica i càlcul de l´índex d’eficiència energètica 

1.1.28 Qualificació energètica de la instal·lació. 

A continuació, s’adjunta la taula 4 de la instrucció ITC-EA-01 on es determinen els valors definits 

per les respectives lletres de consum energètic, en funció dels índex d’eficiència energètica i dels 

índex de consum energètic declarats.   

Qualificació 

energètica 

Índex de consum 

energètic 

Índex d’eficiència 

energètica 

A ICE < 0,91 Iε > 1,1 

B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥ Iε > 0,92 

C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥ Iε > 0,74 

D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥ Iε > 0,56 

E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥ Iε > 0,38 

F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥ Iε > 0,20 

G ICE ≥ 5,00 Iε ≤ 0,20 

Taula 23: Relació entre qualificació energètica, ICE i índex d’eficiència energètica 

Així doncs, la qualificació Energètica de la nostra instal·lació d’enllumenat de vial és:  
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CARRER 

Índex 
d’eficiència 
energètica 

R

I
ε
εε =  

Índex d’eficiència 
energètica 

εI
ICE 1=  

Qualificació 
energètica 

Tipus 1: Carretera 

Barcelona 
εI =1,23 ICE= 0,813 A 

Tipus 2: Carrer de 

la Pau (Zona 

Ajuntament) 
εI =1,84 ICE= 0,543 A 

Tipus 3: Jaume 

Balmes-Carrer de la 

Pau 
εI = 1,18 ICE= 0,847 A 

Taula 24: Assignació de la qualificació energètica als vials tipus 

Tots els carrers tenen una qualificació energètica d’A.  

A continuació es mostra l’etiqueta de l’instal·lació segons el Reglament d’eficiència energètica:  

Més eficient

Menys eficient

 

Instal·lació: Entorn Ajuntament 
Localitat i carrer:  Carrer  Jaume Balmes del municipi 
tipus 
Horari de funcionament: Segons rellotge astronòmic 
Consum energètic anual (kWh/any): 18748,58 
Emissions de CO2 anual (kgCO2/any): 4630,89  
Índex d’eficiència energètica (Iɛ):1,18≤ Iɛ≤1,84 
Il·luminància mitja en servei Em (lux): 10,43≤Em≤14,55
Uniformitat (%): ≥0,3 

Gràfic 4: Etiqueta energètica de la instal·lació 

A

B 

C 

D 

E 

F 

G
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1.1.29 Càlcul de l’eficiència energètica de la il·luminació ornamental de la façana de 

l’Ajuntament. 

Per realitzar el disseny de la il·luminació de la façana s’han seguit els següents criteris, tal com 

indica el reglament d’eficiència energètica a la ITC-EA-01: 

• Només s’il·luminaran els detalls arquitectònics que es volen remarcar. 

• S’han projectat llumeneres tipus LED amb  un rendiment superiors als que marca la 

ITC-EA-04. 

• Els equips electrònics de les llumeneres són d’alt rendiment 

• El factor d’utilització serà el més elevat possible. 

• El factor de manteniment serà superior a 0,7. 

La potència utilitzada per il·luminar tota la façana de l’Ajuntament ha estat  de 267W. Amb el 

consum propi dels equips auxiliars, s’estima la potència en  293W en total. 

La il·luminància mitja s’ha estimat en 7,5 lux. 

I la superfície a il·luminar s’ha estimat en 128m2. 

La eficiència energètica és de 3,27 m2 ·lux/W. L’índex d’eficiència (Iε) energètica és de 0,468. I 

finalment Índex de consum energètic és de 2,136. La qual cosa en dona una classificació 

energètica de la instal·lació  del tipus E. 

1.1.30 Sistemes de regulació lumínica de la instal·lació 

A continuació s’exposa i justifica l’estalvi energètic de la instal·lació proposada.  

Els paràmetres a regular per aconseguir un estalvi energètic dels quals diposem són els següents: 

• Regulació de l’hora de l’encesa i apagada de la instal·lació. 

• Programació del doble nivell.  

Les reactàncies proposades permeten ajustar l’activació del nivell reduït en funció del punt de la 

mitja nit (es tracta quan el sol està proper al nadir i la nit és més fosca, no coincideix normalment 

amb la mitja nit horària. Depèn  de la longitud principalment). El rang d’ajust permet és el 

següent: 

• Activació del nivell reduït fins a 6 hores abans del punt de la mitja nit i regulable en blocs 

de 30 minuts 

• Activació del nivell  reduït fins a 6 hores desprès del punt de mitja nit i regulable en blocs 

de 30 minuts. 
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En el nostre cas, proposem la següent configuració de les reactàncies: 

• Activació del doble nivell 3,5 hores abans del punt de la mitja nit. 

• Activació del doble nivell fins 6 hores desprès del punt de la mitja nit. 

A continuació s’exposen un gràfic per cada mes, on es poden veure els nivells de la nostra 

instal·lació: 
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Taula 25: Relació entre nivell normal i reduït. 

A continuació s’exposa l’evolució anual entre el nivell reduït i el nivell nominal: 

 

 

Gràfic 5: Relació  anual entre hores en funcionament a nivell reduït i nivell nominal. 

En  hores, tenim la següent relació entre hores a nivell reduït i nominal: 

Hores a nivell nominal 1.028 hores  i 40 minuts 

Hores a nivell reduït 3.289 hores i 26 minuts 

Hores totals en funcionament 4.318 hores i 6 minuts 

Taula 26: Relació en hores entre nivell nominal i reduït 

Respecte a la programació del rellotge astronòmic, tot i tenir una bona programació horària, 
coneixent les peculiaritats del municipi, es pot ajustar de la següent forma, sense perjudicar el 
servei ofert al ciutadà: 

• Retràs a l’encesa de 15 minuts. 
• Avançament de l’apagada en 25 minuts 

Amb aquest ajust, tenim la següent relació entre hores a nivell reduït i nominal: 

Hores a nivell nominal 853 hores  i 50 minuts 

Hores a nivell reduït 3.220 hores i 16 minuts 

Hores totals en funcionament 4.074 hores i 6 minuts 

Taula 27: Relació en hores entre nivell nominal i reduït amb l’ajust del rellotge 

NIVELL NOMINAL 

NIVELL REDUÏT 

HORES  
FUNCIONAMENT 
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A continuació s’exposa l’evolució anual entre el nivell reduït i el nivell nominal:  

 Gràfic 6: Relació  anual entre hores en funcionament a nivell reduït i nivell nominal amb l’ajust del rellotge astronòmic 

 

A continuació, s’exposa el consum per tipus de làmpada:  

 70W VSAP
+ ECOLUM

100W VSAP
+ ECOLUM 

150W VSAP 
+ ECOLUM 

Gener 24 30 46 
Febrer 20 25 38 
Març 19 23 35 
Abril 16 19 29 
Maig 14 17 26 
Juny 13 15 23 
Juliol 14 16 25 
Agost 16 19 29 

Setembre 18 21 32 
Octubre 21 26 39 

Novembre 23 29 43 
Desembre 25 31 47 

TOTAL 227 278 417 

Taula 28: Consum mensual unitari per tipus de làmpada, expressat en kWh (inclou el consum intern del balastre 
electrònic) 

La il·luminació decorativa de la façana de l’Ajuntament s’encendrà amb el rellotge astronòmic i 
s’apagarà a les 23h cada dia. A la següent taula es mostren les hores de funcionament per mesos i 
el consum associat: 

 
Hores 

funcionament
Consum 
(kWh) 

Gener 152:02:00 44,55 

Febrer 125:52:00 36,88 

Març 114:23:00 33,51 

Abril 65:55:00 19,31 

Maig 52:11:00 15,29 

Juny 123:24:00 36,16 

Juliol 45:00:00 13,19 

NIVELL NOMINAL 

NIVELL REDUÏT 

HORES  
FUNCIONAMENT 
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Agost 60:34:00 17,75 

Setembre 82:15:00 24,10 

Octubre 97:18:00 28,51 

Novembre 154:12:00 45,18 

Desembre 163:20:00 47,86 

TOTAL 1236:26:00 362,27 

Taula 29: Hores de funcionament i consum en kWh per mesos de la il·luminació de la façana de l’Ajuntament 

Apart de les làmpades de descarrega, la instal·lació té 4 llumeneres de Leds, a continuació s’indica 
el consum per mesos en kWh: 

 

 
Hores 

funcionament
Consum 
(kWh) 

Gener 409:12:00 79,06 
Febrer 367:19:00 70,97 
Març 357:48:00 69,13 
Abril 299:35:00 57,88 
Maig 273:53:00 52,91 
Juny 250:22:00 48,37 
Juliol 268:00:00 51,78 
Agost 297:43:00 57,52 

Setembre 327:00:00 63,18 
Octubre 369:44:00 71,43 

Novembre 401:51:00 77,64 
Desembre 433:51:00 83,82 

TOTAL 4074:06:00 783,68 

Taula 30: Hores de funcionament i consum en kWh per mesos de les llumeneres de Leds 

A continuació s’exposa el consum global de la instal·lació:  

 
Làmpades 
descarrega Leds façana Leds 

llumeneres 
Total

consum 
Emissions 
CO2 (Kg) 

Gener 2301,68 44,55 79,06 2425,29 599,05 
Febrer 1919,49 36,88 70,97 2027,33 500,75 
Març 1823,31 33,51 69,13 1925,95 475,71 
Abril 1417,49 19,31 57,88 1494,68 369,19 
Maig 1196,34 15,29 52,91 1264,55 312,34 
Juny 1055,10 36,16 48,37 1139,63 281,49 
Juliol 1161,96 13,19 51,78 1226,93 303,05 
Agost 1372,08 17,75 57,52 1447,35 357,49 

Setembre 1591,46 24,10 63,18 1678,74 414,65 
Octubre 1915,25 28,51 71,43 2015,19 497,75 

Novembre 2031,98 45,18 77,64 2154,80 532,24 
Desembre 2221,91 47,86 83,82 2353,59 581,34 

TOTAL 20008,07 362,27 783,68 21154,02 5225,04 

Taula 31: Consums de la instal·lació per mesos, expressats en kWh. 
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L’estalvi associat a aquesta configuració és el resultant de: 

• L’activació de l’enllumenat amb nivell reduït 

• Configuració del rellotge astronòmic per retallar les hores d’encesa 

• Apagada de la il·luminació artística a les 23h 

A la següent taula, tenim els estalvis associats: 

 
70W VSAP

Estalvi 
100W VSAP 

Estalvi 
150W VSAP

Estalvi 
Il·luminació

Façana 
Total Estalvi 
per mesos Emissions de CO2 (kg) 

Gener 143 1113 58 110,3 1424,3 351,8 

Febrer 132 1007 54 97,1 1290,1 318,6 

Març 121 1060 54 92,1 1327,1 327,8 

Abril 110 901 48 89,5 1148,5 283,7 

Maig 110 848 46 85,2 1089,2 269,0 

Juny 99 795 42 80,0 1016,0 251,0 

Juliol 99 901 44 83,1 1127,1 278,4 

Agost 110 901 48 91,1 1150,1 284,1 

Setembre 110 1007 52 93,1 1262,1 311,7 

Octubre 132 1060 56 103,8 1351,8 333,9 

Novembre 132 1060 56 101,3 1349,3 333,3 

Desembre 143 1166 58 111,2 1478,2 365,1 
Total estalvi anual: 15013,8 3708,40 

Taula 32: Estalvis aconseguits a la instal·lació per mesos, expressats en kWh. 

1.1.31 Simulació de la factura elèctrica 

Per tal de confeccionar la factura elèctrica es prenen com a referència els següents preus (vàlids al 
Juliol del 2012, segons l’Ordre IET/843/2012, publicada al BOE el 26 d’abril de 2012): 
 

• Tarifa 2.0 DHA (Pc≤10kW) 
• Terme potència: 21,893189€/kW any 
• Terme energia dins del període 1: 0,180838 €/kWh 
• Terme energia dins del període 2: 0,067940 €/kWh 
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Gràfic 7: Resum tarifa elèctrica escollida 

 
A continuació es mostra la relació entre períodes i horaris: 

 

 
Gràfic 8: Relació entre horari i període tarifari 

Per calcular els consums horaris, s’ha seguit el següent procediment: 

1. Càlcul el punt de mitja nit de les reactàncies de doble nivell 
2. Càlcul de l’encesa i apagada del doble nivell 
3. Càlcul de les potencies (normal o reduïda), segons els períodes de facturació. 

A continuació es mostra la taula dels resultats del punt 3: 

 

 Hores totals P1N P1R P2R P2N 
Gener 423:15:00 103:31:50 17:30:10 277:00:21 25:12:39 
Febrer 367:19:00 82:44:20 14:07:40 261:22:49 9:04:11 
Març 357:48:00 71:07:40 19:15:20 267:00:02 0:24:58 
Abril 299:35:00 45:26:40 20:28:20 233:40:00 0:00:00 
Maig 273:53:00 28:55:20 23:15:40 221:42:00 0:00:00 
Juny 250:22:00 20:13:40 20:54:20 209:14:00 0:00:00 
Juliol 268:00:00 25:08:10 19:51:50 223:00:00 0:00:00 
Agost 297:43:00 39:45:50 20:48:10 237:09:00 0:00:00 

Setembre 327:00:00 57:48:00 24:27:00 244:45:00 0:00:00 
Octubre 382:41:00 82:10:20 31:53:40 261:48:04 6:48:56 

Novembre 401:51:00 95:27:30 28:44:30 256:16:00 21:23:00 
Desembre 433:51:00 108:10:50 24:09:10 270:21:21 31:09:39 

TOTAL 4074:06:00 760:30:10 265:25:50 2963:18:37 94:03:23 

Taula 32: Relació d’hores de funcionament segons períodes i estat del doble nivell 
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A continuació s’ha afegit la resta de la instal·lació (façana de l’Ajuntament i llumeneres de Leds 
sense doble nivell) i  s’ha separat el seu consum per períodes de facturació: 

 
  

  

Làmpades descàrrega Leds façana Llumeneres Leds TOTAL 

P1N  P1R P2R P2N P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1+P2

Gener 666,12 417,33 1116,61 101,62 35,46 9,08 22,58 56,48 1141,49 1283,80 2425,29

Febrer 532,34 333,52 1053,62 0,00 28,38 8,50 18,71 52,25 912,96 1114,37 2027,33

Març 457,64 286,72 1076,28 2,68 26,48 7,03 17,46 51,66 788,30 1137,65 1925,95

Abril 292,39 183,19 941,91 0,00 19,31 0,00 12,74 45,14 507,62 987,05 1494,68

Maig 186,09 116,59 893,67 0,00 15,29 0,00 10,08 42,83 328,04 936,51 1264,55

Juny 130,15 81,54 843,42 0,00 24,10 12,05 7,95 40,42 243,73 895,90 1139,63

Juliol 161,73 101,32 898,91 0,00 13,19 0,00 8,69 43,08 284,93 942,00 1226,93

Agost 255,84 160,29 955,95 0,00 17,75 0,00 11,70 45,82 445,58 1001,77 1447,35

Setembre 371,89 232,99 986,59 0,00 24,10 0,00 15,89 47,29 644,87 1033,87 1678,74

Octubre 528,70 331,24 1055,32 0,00 28,51 0,00 21,27 50,16 909,71 1105,48 2015,19

Novembre 614,18 384,79 1033,01 0,00 36,39 8,79 24,00 53,64 1059,36 1095,44 2154,80

Desembre 696,03 436,08 1089,80 0,00 38,77 9,08 25,57 58,25 1196,45 1157,14 2353,59

TOTAL 4893,07 3065,59 11945,10 104,30 307,74 54,54 196,63 587,04 8463,03 12690,99 21154,02

Taula 33: Relació de consums  per mesos 

(*P1 fa referència al P1, P2 al període 2, i N a l’estat normal de la instal·lació, i R a l’estat de consum reduït) 

 

I finalment, s’adjunta la simulació de la factura de tota la instal·lació: 

 

 
Terme 

potència 

Consum 
P1 

(kWh) 

Consum P2 
(kWh) 

Consum 
P1 (€) 

Consum 
P2 (€) 

Total
energia 

(€) 

Impost 
electricitat  
(5,113%) 

IVA (21%) Total 
factura 

Gener 10,76 1141,49 1283,80 206,42 87,22 304,41 15,56 67,19 387,16 

Febrer 10,07 912,96 1114,37 165,10 75,71 250,87 12,83 55,38 319,08 

Març 10,76 788,30 1137,65 142,55 77,29 230,61 11,79 50,90 293,30 

Abril 10,41 507,62 987,05 91,80 67,06 169,27 8,65 37,36 215,29 

Maig 10,76 328,04 936,51 59,32 63,63 133,71 6,84 29,51 170,06 

Juny 10,41 243,73 895,90 44,08 60,87 115,36 5,90 25,46 146,72 

Juliol 10,76 284,93 942,00 51,53 64,00 126,29 6,46 27,88 160,62 

Agost 10,76 445,58 1001,77 80,58 68,06 159,40 8,15 35,19 202,73 

Setembre 10,41 644,87 1033,87 116,62 70,24 197,27 10,09 43,55 250,90 

Octubre 10,76 909,71 1105,48 164,51 75,11 250,38 12,80 55,27 318,45 

Novembre 10,41 1059,36 1095,44 191,57 74,42 276,41 14,13 61,01 351,56 

Desembre 10,76 1196,45 1157,14 216,36 78,62 305,74 15,63 67,49 388,86 

TOTAL 127,05 8463,03 12690,99 1530,44 862,23 2519,71 128,83 556,19 3204,74 

Taula 34: Simulació final de la factura elèctrica de la instal·lació 

 



ANNEX 3:  Cas aplicat, renovació d’un enllumenat a un municipi tipus 

  amb aplicació del RD 1890/2008  Pàg. 43 de 43 

 

 
Gràfic 9: Factura elèctrica segons conceptes 

Com es pot veure de la facturació, gairebé el 25% correspon a impostos, i el 75% a l’energia 
consumida. I la pujada de l’IVA del 18% al 21% suposarà un increment de 80€/anuals per aquesta 
instal·lació. 

Els estalvis aconseguits (pel doble nivell  i reducció en hores de funcionament), en euros, són els 

següents: 

Mes Import (€) 
Gener 206,86
Febrer 187,36
Març 192,74
Abril 166,80
Maig 158,19
Juny 147,56
Juliol 163,69
Agost 167,03
Setembre 183,30
Octubre 196,33
Novembre 195,97
Desembre 214,69

TOTAL ANUAL: 2180,53

Taula 35: Imports estimats de l’estalvi elèctric, expressats en Euros 

50%

28%

4%
18%

Factura elèctrica segons conceptes
Energia P1 Energia P2 Terme Potència Impostos


