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Resum 

Un dels requisits imprescindibles per a assegurar una bona qualitat de vida, tant a les zones 
rurals com urbanes, és l’existència d’un sistema d’enllumenament que sigui capaç de satisfer 
les necessitats lumíniques de la població.  

En moltes ocasions però, determinats dissenys i construccions o els usos inadequats de les 
instal·lacions d’enllumenat poden conduir a conseqüències perjudicials pel medi ambient, 
alterant les condicions naturals de foscor pròpies de les hores nocturnes.  

Un sistema d’enllumenament nocturn desmesurat o defectuós constitueix una forma de 
contaminació lumínica en la visió del cel. 

Per a minimitzar aquesta problemàtica a Catalunya, la Generalitat va aprovar un Reglament 
(encara en tràmits administratius) que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig, per a la 
protecció del medi nocturn. 

Aquest Reglament estableix un seguit de fortes restriccions, relacionades amb diferents 
magnituds i elements lumínics. 

Tenint en compte les múltiples lectures i interpretacions que se’n poden fer del Reglament, el 
present projecte és un document que en facilita la comprensió i aplicació, establint una 
metodologia, en funció de la tipologia de projecte d’il·luminació (Annexes A i B), que permet 
realitzar qualsevol projecte d’enllumenat exterior d’acord amb els requisits de la legislació. 

Aquesta metodologia s’estructura de la següent manera: 

• La part teòrica on s’estableixen, de forma detallada mitjançant taules i quadres, tots i 
cadascun dels passos que els tècnics han de seguir en la realització de projectes 
d’enllumenat exterior. 

• Com a complement d’aquesta part teòrica, es desenvolupen dos projectes 
d’enllumenat exterior. 

Al finalitzar l’aplicació d’aquesta metodologia, s’haurà aconseguit realitzar el projecte 
d’enllumenat exterior pertinent complint amb les exigències del Reglament, d’una forma 
clara, senzilla i precisa. 
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ANNEXES 

A. Manual Genèric pel desenvolupament de projectes d’enllumenat 
exterior. 

B. Exemples pràctics d’aplicació del Manual que desenvolupa el 
Reglament. 

C. Valoració econòmica dels exemples pràctics desenvolupats a l’Annex B. 

D. Fórmules i definicions. 

E. Classificació i tipologia dels diferents elements lumínics. 

F. Catàlegs dels elements lumínics utilitzats als exemples pràctics de 
l’Annex B. 

G. Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig. 
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1. Glossari 

P.E.I.N.: “Pla d’Espais d’Interès Natural” de la Generalitat de Catalunya. 

E.N.P.E.: ”Espais Naturals de Protecció Especial” de la Generalitat de Catalunya. 

V.S.B.P.: Làmpades de Vapor de Sodi de baixa pressió. 

V.S.A.P.: Làmpades de Vapor de Sodi d’alta pressió. 

V.M.: Làmpades genèriques de vapor de mercuri. 

HNC: Horari nocturn establert pel Reglament. Des les 22 hores UTC, és a dir, les 23h oficials 
en horari d’hivern o les 24h en horari d’estiu, fins a la sortida del sol.  

HNR: Horari normal establert pel Reglament. Està constituït per aquelles hores que no estan 
incloses en l’horari nocturn. 

% F.H.S.: Percentatge de flux lluminós d’hemisferi superior. 

S.R.F.: Sistema de regulació de flux. 

IMD: Intensitat mitjana de trànsit diària. 

O: Obligatori. 

R: Recomanable. 

C.I.E. : Comissió Internacional de l’Enllumenat. 

n.a.: No aplicable. 
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2. Introducció 

Parlar de sistemes d’enllumenat exterior, ja siguin públics o privats, significa fer referència a 
un conjunt d’instal·lacions d’especial importància durant les hores nocturnes per tal 
d’assegurar: 

• Seguretat i fluïdesa del trànsit. 

• Confort en la circulació. 

• Seguretat de persones i béns. 

• Activació de zones d’interès. 

• Valoració del paisatge urbà. 

• ... 

Com es pot observar, l’enllumenat exterior té una gran influència i rellevància sobre la 
qualitat de vida de les persones alhora que, fent-ne un mal ús, introdueix una nova forma de 
contaminació, la contaminació lumínica. 

Minimitzar-ne els seus efectes constitueix la base del present document. 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte consisteix en proporcionar, a professionals del sector de la 
il·luminació, un document, clar, precís i de fàcil aplicació, que els permeti desenvolupar 
qualsevol tipologia de projecte d’enllumenat exterior d’acord amb les restriccions imposades 
pel Reglament que desenvolupa de Llei 6/2001, de 31 de Maig. 

2.2. Abast del projecte 

L’abast del present projecte inclou l’aplicació del “Manual Genèric pel desenvolupament de 
projectes d’enllumenat exterior”, presentat a l’Annex A. 
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Figura 3.1. Efectes de la contaminació lumínica.                                                                      Font: [IAC] 

3. La Contaminació Lumínica 

3.1. Introducció 

S’entén per contaminació lumínica la brillantor de llum en el cel nocturn produïda per la 
reflexió i difusió de llum artificial en els gasos i en les partícules de l’aire. Aquesta brillantor es 
deu a la mala qualitat i orientació de l’enllumenat exterior, tant públic com privat. És llum que 
no pot ser utilitzada per a il·luminar el terra, els carrers... ja que és enviada per sobre de 
l’horitzó i cap als núvols. 

Com a conseqüència, la foscor natural de la nit disminueix i desapareixen progressivament la 
llum de les estrelles i dels altres astres. 

Les boires i els cels ennuvolats potencien aquest efecte i, fins i tot, poden arribar a crear una 
capa de color gris o taronja en forma de núvol lluminós sobre les ciutats. L’abundància de 
partícules en suspensió augmenta la dispersió de la llum, de manera que, quant més 
contaminat es troba l’aire de la ciutat, més intens és el fenomen. 

Les fotografies de la Figura 3.1 mostren perfectament els efectes de la contaminació 
lumínica sobre la visió nocturna del cel: 
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Taula 3.1. Emissions contaminants per cada kWh generat.                                                   Font: [DIAG] 

3.2. Efectes més importants 

Els efectes de la contaminació lumínica poden ser agrupats en tres grups: 

a) Econòmics 

• Abús dels recursos naturals: un consum excessiu de combustibles fòssils, 
energia i recursos. 

• Desaprofitament important de l’energia. 

• Un mal ús dels impostos: per exemple a Catalunya, es gasten anualment més de 
18 milions d’€ en il·luminar els núvols. 

b) Ecològics 

• Una agressió al fràgil ecosistema nocturn i a les seves cadenes tròfiques que 
crea desequilibris i tensions que faciliten l’aparició de plagues, l’empobriment 
genètic de determinades poblacions i extincions. 

• Agressió a les aus migratòries, a la vida marina (degut a la il·luminació 
indiscriminada de platges), insectes i fauna nocturna en general. 

• L’emissió de gasos com el CO2, SO2 i NOx i els residus nuclears provenen, en 
part, de la generació d’energia malgastada en il·luminar els núvols. Un exemple 
d’emissions contaminants és el que es mostra a la següent Taula 3.1: 

 

Tipologia de central Kg. CO2 / kWh Kg. SO2 / kWh Kg. NOx / kWh 

Carbó 0,3 0,007 0,035 

Gas 0,15 0,0039 0,0019 

Fuel i derivats 0,21 0,011 0,00292 
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Taula 3.2. Vida mitjana dels elements d’enllumenat.                                                              Font: [DIAG] 

• La generació de residus sòlids d’alta toxicitat que no es reciclen adequadament. 
Làmpades d’enllumenat poden contenir mercuri, cadmi i altres metalls pesats 
tòxics pels éssers vius. La següent Taula 3.2 mostra la vida mitjana dels elements 
d’enllumenat: 

 

Element d’enllumenat Vida mitjana aproximada 

Lluminàries 15 – 20 anys 

Làmpades (VM, VSAP) 15.000 – 16.000 hores 

Suports galvanitzats 20 – 35 anys 

Aparells auxiliars 10 – 15 anys 

Aparells elèctrics 10 – 15 anys 

Cables 30 anys 

Quadres 15 anys 

 

 

c) Socials 

• Un perill per a vianants i conductors. Llums mal orientades o massa potents 
poden provocar enlluernament, fan perdre agudesa visual i generen zones 
d’ombra molt contrastades. Els automobilistes corren més en les zones on els 
nivells d’il·luminació es troben sobredimensionats. 

• La intrusió lumínica, és a dir, llum exterior que de manera no desitjada entra als 
habitatges. 

• La pèrdua de les nits amb estrelles. 

• Impossibilitat de la pràctica de l’Astronomia a molts quilòmetres de distància del 
focus contaminant. 
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3.3. Conclusions 

És necessari que tots i cadascun dels projectes d’enllumenat exterior desenvolupats a 
Catalunya compleixin amb el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig, per 
tal de minimitzar el fenomen de la contaminació lumínica i dels seus efectes. 

En aquesta línia d’actuació, es presenta aquest document, com una eina que faciliti als 
professionals de l’enllumenat, el disseny i implantació de sistemes d’il·luminació que 
satisfacin les dures restriccions del Reglament. 
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4. Legislació vigent  

4.1. Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig 

La raó de ser del present projecte és el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de 
Maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

La Llei 6/2001, de 31 de Maig, regula l’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn amb la finalitat de mantenir, al màxim possible, les condicions naturals de 
les hores nocturnes en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general, de 
promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors; d’evitar la intrusió lumínica en 
l’entorn domèstic i de prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió 
del cel. 

Mitjançant el Reglament es duu a terme el desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 
Maig, regulant els aspectes relatius a les instal·lacions i aparells d’enllumenat exterior pel que 
fa a la contaminació lumínica que poden produir. 

En tal sentit, el Reglament regula els aspectes referents a la zonificació del territori en funció 
de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica. Igualment, s’estableixen, entre d’altres, 
normes sobre la tipologia de làmpades i els sistemes de regulació de flux, el manteniment de 
les instal·lacions d’enllumenat, la regulació estacional i horària i la luminància de rètols 
lluminosos i aparadors i finestres. També es regulen els requeriments aplicables a 
l’enllumenat públic, a la il·luminació amb projectors i a la limitació de la llum intrusa. 

Respecte al règim d’intervenció administratiu, és l’Oficina Tècnica de Protecció del Medi 
Nocturn qui durà a terme les funcions de prevenció, control i correcció de la contaminació 
lumínica. Es regula tant la documentació i informes que caldrà presentar com els aspectes 
relatius a la contractació administrativa. 

Pel que fa als aspectes econòmics, es regula el Fons econòmic per a la protecció del medi 
contra la contaminació lumínica i es preveu la convocatòria d’ajuts específics per adaptar els 
enllumenats exteriors a les prescripcions del Reglament. Igualment s’aproven les normes 
aplicables en matèria de règim d’inspecció, de control i sancionador. 

Per últim, s’estableixen els terminis necessaris per permetre l’adaptació dels enllumenats 
existents a les obligacions de la Llei 6/2001, de 31 de Maig. Aquests terminis encara no 
tenen vigència ja que el Reglament es troba, actualment, en tràmits administratius 
d’aprovació. 
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4.2. Altres normatives d’important rellevància 

A part del Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig, existeixen altres 
Reglaments i normes, que escapen de l’abast del present projecte, però que cal tenir molt en 
compte en el disseny i execució de qualsevol projecte d’enllumenat exterior. Entre d’altres 
se’n destaquen: 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

• Instruccions complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Fulls d’Interpretació del Ministeri d’Indústria i Energia. 

• Normes UNE. 

• Normes internacionals ISO i CEI. 

• Directives 91/156/CE i 91/686/CE, per a la gestió de residus d’enllumenat públic. 
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5. Factors determinants d’un projecte d’enllumenat 
exterior  

A l’hora d’afrontar la realització d’un projecte d’enllumenat exterior, el projectista ha de tenir 
en compte un seguit de factors: 

1. Què vol el client: 

• Prestacions lumíniques desitjades. 

• Recursos econòmics disponibles. 

2. Utilitat i característiques de la via, monument, edificació... a il·luminar: 

3. Legislació vigent 

És a dir, el client plantejarà la seves necessitats i el tècnic, tenint en compte les 
característiques de l’emplaçament i la llei, haurà de ser capaç de proposar una o vàries 
solucions que intentin satisfer-les.  

És important que el projectista concebi l’enllumenat  com un servei als ciutadans i no com 
una instal·lació. Allò essencial no són els elements de la pròpia instal·lació sinó el seu 
funcionament i les prestacions que són capaços de proporcionar [SANMARTIN, 2001, 
p.1/15]. 

L’enllumenat sempre ha de precís i de gran qualitat. En cap moment s’ha de 
sobredimensionar ni infradimensionar. Les condicions d’il·luminació han de ser les 
adequades per a garantir el compliment tant de les necessitats dels ciutadans com de la 
legislació. 

També cal que la relació cost/benefici sigui el més òptima possible, entenent el cost com el 
conjunt dels recursos necessaris per a dissenyar, implantar, explotar i mantenir una 
instal·lació d’enllumenat i que s’ha de minimitzar, i entenent el benefici com el conjunt de 
variables de servei (nivell d’il·luminació, adequació, fiabilitat, seguretat...) que permeten 
mesurar les aportacions de l’enllumenat públic a la qualitat de la vida urbana i al 
desenvolupament sostenible. 
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Figura 5.1. Factors determinants d’un projecte d’il·luminació exterior.                                                         

A continuació es mostra la Figura 5.1 que pretén ésser un petit resum dels factors 
determinants d’un projecte d’enllumenat públic exterior: 
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6. Descripció i justificació del Manual Genèric pel 
desenvolupament de projectes d’enllumenat 
exterior 

6.1. Introducció 

La finalitat d’aquest projecte és l’elaboració d’un document (Manual) que permeti dur a terme 
qualsevol projecte d’enllumenat exterior d’acord amb el compliment de les prescripcions del 
Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig. 

Aquest Reglament pot presentar gran quantitat d’interpretacions alhora que estableix un 
conjunt de dures limitacions amb l’objectiu de reduir els efectes de la contaminació lumínica.  

L’objectiu del Manual Genèric és facilitar als professionals de l’enllumenat una metodologia, 
senzilla, clara i precisa, que els permeti realitzar, de forma sistemàtica, qualsevol projecte 
d’enllumenat exterior d’acord amb les obligacions del Reglament, sense haver de preocupar-
se per interpretar tots i cadascun dels seus articles i annexes. 

Funció de la tipologia de projecte, el tècnic, seguint els diferents passos exposats al Manual, 
haurà de ser capaç de proposar una o vàries solucions d’enllumenat que compleixin amb les 
necessitats lumíniques plantejades i amb la legislació vigent. 

El Manual Genèric presenta dues parts certament diferenciades: 

 Una primera part que inclou el desenvolupament i explicació de totes les restriccions i 
consideracions que afecten a tots els projectes d’enllumenat exterior. 

 Una segona part on es diferencien tres tipologies de projectes d’enllumenat i un breu 
apartat destinat als casos particulars del Reglament: 

• Vies urbanes. 

• Vies interurbanes destinades al trànsit de vehicles.              Tipologies de projectes 

• Il·luminació amb projectors. 

• Casos particulars de sistemes d’enllumenat. 
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Figura 6.1. Estructura del Manual Genèric.                                                                       

Per a cadascuna de les tipologies de projectes s’estableix un desenvolupament 
metodològic basat en la utilització de taules.  

Cada desenvolupament s’inicia des d’un punt de vista general i, de mica en mica, va 
fent-se més específic.  

L’objectiu de cada desenvolupament no és donar una única solució sinó proporcionar 
als tècnics d’enllumenat un conjunt d’arguments i condicions que els permetin 
plantejar-se diferents alternatives. I d’aquestes alternatives poder escollir-ne la millor. 

Amb aquesta diferenciació, s’evita el fet de repetir el desenvolupament dels punts comuns 
per a tots els projectes dins de cada tipologia.  

La següent Figura 5.1 mostra, a grans trets, l’estructura del Manual Genèric pel 
desenvolupament de projectes d’enllumenat exterior: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En els següents punts, es descriuran, detalladament, les diferents parts que constitueixen 
l’estructura del Manual Genèric. 
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Figura 6.2. Restriccions i consideracions del Reglament comunes a tots els projectes d’il·luminació.        

6.2. Restriccions i consideracions del Reglament que afecten 
a tots els projectes d’enllumenat exterior. Justificació 

El primer pas per a afrontar qualsevol projecte d’enllumenat exterior, sigui quina sigui la seva 
tipologia, és tenir en compte un conjunt de restriccions i consideracions imposades pel 
Reglament. 

Totes aquestes condicions són desenvolupades i explicades, sense seguir un ordre lògic, 
a l’inici del Manual Genèric (apartat A.2 de l’Annex A) ja que afecten a tots els projectes 
d’enllumenat exterior. Més endavant, als diferents desenvolupaments metodològics, funció 
de la tipologia d’instal·lació d’enllumenat, es tornarà a fer referència a aquestes 
prescripcions, en aquest cas, si seguint un ordre lògic en l’execució del projecte. 

Aquesta estructuració es justifica per les següents raons: 

 És important que els tècnics, abans d’iniciar el disseny d’una instal·lació d’enllumenat 
 exterior prenguin consciència dels aspectes més generals del Reglament. 

 D’aquesta manera, l’aplicació de les diferents etapes descrites a cada tipologia de 
projecte serà més ràpida i senzilla, ja que moltes d’elles depenen d’aquest aspectes. 

 No té sentit anar repetint, tipologia a tipologia, l’explicació de cadascun dels aspectes 
comuns, ja que es podria entrar en una metodologia molt monòtona i pesada. 

El conjunt de restriccions i consideracions comunes a tots els projectes d’enllumenat es 
mostra a la següent figura 6.2: 
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6.2.1. Instal·lacions i aparells d’enllumenat 

Tota instal·lació d’enllumenat ha de ser concebuda tenint en compte dues premisses molt 
importants: 

 Cal evitar al màxim dissenys que puguin donar lloc a contaminació lumínica. És a dir, 
escollir, sempre que es pugui, la solució menys contaminant, complint, lògicament, 
amb altres criteris com l’econòmic, el funcional i/o l’estètic. 

 Els sistemes d’enllumenat també han d’ésser eficients des del punt de vista 
energètic. A l’hora de triar els diferents components d’una instal·lació caldrà tenir molt 
en compte el rendiment de cadascun d’ells i del conjunt.  

En definitiva, dissenyar una instal·lació d’enllumenat és arribar a un compromís entre els 
següents criteris: 

• Contaminació. 

• Eficiència energètica. 

• Economia. 

• Estètica. 

• Funcionalitat. 

6.2.2. Zonificació 

Introducció 

Zonificar no és res més que classificar l’espai objecte d’il·luminació en funció de la seva 
vulnerabilitat a la contaminació lumínica. 

El Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig, estableix quatres zones 
diferents, de E1 a E4, de major a menor sensibilitat a la contaminació lumínica 
respectivament. Lògicament, les restriccions i limitacions són més dures a les zones més 
sensibles i més permissives als espais que ho són menys. 

Són zones molt vulnerables espais d’interès natural i de protecció especial com parcs 
naturals, observatoris astronòmics..., és a dir, zones, en general, on és important preservar i 
protegir les característiques de flora, fauna i cel nocturn.  
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A mesura que un s’allunya d’aquestes zones, les limitacions imposades pel Reglament 
guanyen certa flexibilitat. Per tant, les opcions a l’hora d’escollir i situar els diferents elements 
lumínics de la instal·lació augmenten. 

Metodologia per a la zonificació. Justificació 

Les diferents opcions que els tècnics tenen a l’abast per a determinar la zonificació de l’espai 
que s’ha d’il·luminar són àmpliament exposades a l’apartat A.2.2 de l’Annex A.  

La primera d’aquestes opcions consisteix en la caracterització de cadascuna de les zones 
considerades pel Reglament. 

La informació que es presenta de cada zona és breu però molt concreta. L’objectiu que es 
persegueix és que el tècnic pugui identificar, de forma fàcil i ràpida, la zona o zones a les que 
pertany l’espai objecte d’il·luminació. 

A més a més, s’acompanya les descripcions de cada zona amb una taula final per a evitar 
qualsevol situació dubtosa. Aquesta taula es presenta a continuació (Taula 6.1): 
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Taula 6.1. Zonificació del territori segons el Reglament. 
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Figura 6.3. Aplicació Web pel càlcul de distàncies a espais P.E.I.N i E.N.P.E .                     Font: [SIMA] 

També és important remarcar que, en certs casos, tal com es pot observar en l’anterior Taula 
6.1, la zonificació dependrà de la distància entre l’espai a il·luminar i les àrees incloses en el 
P.E.I.N i l’E.N.P.E. Aquestes distàncies podran ésser calculades, fàcilment, a través d’una 
aplicació web (http://sima.gencat.net/website/sima/viewer.htm) posada a disposició de tots 
els usuaris per part de la Generalitat de Catalunya. 

La següent Figura 6.3 mostra una imatge d’aquesta aplicació: 

 

 

 

 

Les altres alternatives que els tècnics poden utilitzar per a conèixer la zonificació són les 
següents: 

 Es pot preguntar per la zonificació a l’Ajuntament de la població on es desenvolupa la 
instal·lació d’enllumenat. 

 Igualment, pot consultar-se al Consell Comarcal corresponent. 
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Figura 6.4. Obligatorietat d’instal·lació de sistemes de regulació de flux .                      

6.2.3. Sistemes de regulació de flux 

És obligatori instal·lar sistemes de regulació de flux en instal·lacions d’enllumenat exterior 
sempre que es compleixi alguna de les següents condicions: 

 La zonificació de l’espai objecte d’il·luminació és E1 o E2. 

 Els nivells d’il·luminació recomanats de la instal·lació no són constants sinó que 
varien en funció del grau d’utilització de la via. 

La següent Figura 6.4 resumeix la obligatorietat d’instal·lació de sistemes de regulació de 
flux: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot sistema de regulació de flux ha de garantir, en tot moment, la uniformitat de l’enllumenat. 
En aquest sentit no són vàlides les apagades alternatives de lluminàries, és a dir, a partir 
d’una hora concreta, s’apaguen un seguit de punts de llum connectats entre sí i disposats 
alternativament en una filera de lluminàries. 
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Els sistemes més habituals de regulació, que si compleixen amb el Reglament, són 
comentats a l’apartat E.3 de l’Annex E. 

Entre els avantatges més significatius que presenta la utilització de sistemes de regulació de 
flux en aquelles instal·lacions exteriors d’enllumenat on és necessari regular els nivells 
d’il·luminació se’n destaquen: 

• Estalvi energètic.  

• Estalvi econòmic. Es calcula, en funció de la tipologia de S.R.F, que el període de 
retorn de la inversió inicial per estalvi en facturació elèctrica és de 1 a 6 anys. 

• Disminució de la contaminació lumínica. 

• Augment de la vida útil de les làmpades. 

6.2.4. Làmpades 

Un dels elements lumínics més importants en una instal·lació d’enllumenat exterior són les 
làmpades.  

El Reglament imposa tres condicionants clars alhora d’escollir una o vàries tipologies de 
làmpades: 

 Funció de la zonificació, estableix els tipus de làmpades que poden ser utilitzats. 
Aquesta informació es mostra a la següent Taula 6.2: 

 

ZONA HORARI NORMAL HORARI NOCTURN 

E1 VSBP i VSAP VSBP i VSAP 

E2 TOTES VSBP i VSAP 

E3 TOTES TOTES 

E4 TOTES TOTES 

 

 

 

Taula 6.2. Limitació de làmpades segons la zonificació del territori.                              Font: [REGLAMENT] 
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Figura 6.5. Espectre electromagnètic.                                                                                Font: [EDISON] 

 Han de presentar la major eficiència energètica possible i la menor radiació en 
longituds d’ona inferiors a 440 nm.  

La següent Figura 6.5 mostra el conjunt l’espectre electromagnètic: 

 

 

 

 Complir amb les diferents exigències funcionals, econòmiques, paisatgístiques o 
estètiques. 

Malgrat aquests tres condicionants, es recomana fortament, sempre que es pugui, la 
utilització de làmpades VSBP i VSAP i la NO utilització de làmpades amb radiacions 
ultraviolades. 

També és recomana als tècnics d’enllumenat consultar la informació de l’apartat E.2 de 
l’Annex E, on s’expliquen, de manera àmplia, les diferents tipologies de làmpades, les seves 
característiques més destacades i els seus avantatges i inconvenients. 

6.2.5. Regulació estacional i horària 

El Reglament estableix, de forma genèrica, dos grans tipus d’horaris: 

a) Horari nocturn (HNC): des les 22 hores UTC, és a dir, les 23h oficials en horari 
d’hivern o les 24h en horari d’estiu, fins a la sortida del sol.  

b) Horari normal (HNR): està constituït per aquelles hores que no estan incloses en 
l’horari nocturn. 
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Aquests horaris poden ser modificats pels Ajuntaments de les poblacions. Concretament, es 
poden establir horaris més avançats. 

En tot moment és important tenir present la distinció entre HNR i HNC ja que les obligacions 
del Reglament no són sempre les mateixes per ambdós horaris. Els nivells màxims 
permesos de %FHS, d’intensitat lluminosa o d’il·luminació mitjana vertical seran més durs en 
horari nocturn. 

6.3. Tipologies de projectes d’enllumenat exterior. Justificació 

Un cop el tècnic ha pres consciència del conjunt d’imposicions i condicions que afecten per 
igual a tots els projectes d’enllumenat exterior, els següent pas a realitzar és el seguiment 
d’una determinada metodologia funció de la tipologia de projecte d’enllumenat a 
desenvolupar. 

S’han diferenciat tres tipologies de projectes diferents:  

 Vies urbanes. 

 Vies interurbanes destinades al trànsit de vehicles. 

 Il·luminació amb projectors. 

També s’ha considerat oportú fer un breu incís en els casos particulars d’enllumenat que 
tracta el Reglament: 

 Casos singulars d’enllumenat. 

Aquesta diferenciació en quatre casos és necessària davant la impossibilitat de tractar tots 
els projectes d’enllumenat per igual.  

Explicar aquestes tres metodologies i els punts singulars en un sol cas convertiria el Manual 
Genèric en un document dens, amb gran quantitat de casos particulars i de difícil aplicació. 

Els desenvolupaments metodològics que es presenten per a cadascuna de les tres tipologies 
de projectes d’enllumenat es fonamenten en la utilització de taules. Són mètodes de fàcil 
aplicació i que permeten veure perfectament quina és l’evolució del projecte. 

La raó de l’escissió entre vies urbanes i vies interurbanes destinades al trànsit de vehicles 
rau en el tipus d’usuaris que utilitzen cada tipologia de vies.  
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En el cas de vies urbanes, es barregen espais destinats als vianants amb espais destinats 
als vehicles. Lògicament, caldrà que els sistemes d’enllumenat siguin capaços de satisfer les 
necessitats lumíniques d’ambdós grups d’usuaris. 

Pel que fa a les vies no urbanes destinades al trànsit de vehicles, tal com el seu nom indica, 
només tenen com a usuaris els vehicles. En principi, el disseny d’instal·lacions d’il·luminació 
per a aquests tipus de vies ha ser menys complex que en el cas anterior. 

La il·luminació amb projectors, necessàriament, també ha de ser considerada apart. El 
Reglament n’imposa un conjunt de restriccions que han de ser tractades minuciosament per 
tal de poder ser aplicades correctament. 

Finalment, s’han tractat dos casos singulars dels sistemes d’enllumenat:  

• Enllumenats ornamentals i festius. 

• Rètols lluminosos. 

Les prescripcions del Reglament respecte aquestes dues singularitats són mínimes però 
necessàries i, per tant, han de ser comentades. 

6.4. Vies urbanes. Justificació 

6.4.1. Introducció 

Els desenvolupament metodològic pel disseny de sistemes d’enllumenat en vies urbanes és 
un mètode senzill, clar i de fàcil aplicació. 

No és un desenvolupament tancat, és a dir, que ell mateix, funció de les característiques del 
projecte d’enllumenat, condueixi als tècnics cap a una solució concreta i determinada, sense 
que ells puguin participar-hi en la construcció. Tot el contrari, és totalment obert. Requereix 
d’una contínua aportació per part de la persona o persones que l’utilitzin. 

La present metodologia s’estructura en quatre parts diferenciades: 

 Una primera part on es caracteritza l’espai a il·luminar. Caracteritzar implica definir la 
via, zonificar-la i classificar-la segons els criteris del Reglament. 

 Una segona part, on a partir de la caracterització de la via, s’estableixen les 
recomanacions i restriccions de les diferents magnituds lumíniques. 
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Figura 6.6. Parts diferenciades de la metodologia de vies urbanes.                                                             

 Una tercera part, on es determinen els elements lumínics de la instal·lació, la seva 
tipologia i situació.  

 Una quarta i darrera part on es comprova el compliment de les restriccions de les 
diferents magnituds lumíniques establertes a la segona part. 

La següent figura 6.6 mostra les diferents parts i les etapes de cada part de la 
metodologia pel desenvolupament de projectes d’enllumenat en vies urbanes: 

  

   

 

 

 

 

 

         Part 1                     Part 2                    Part 3                   Part 4 

 

 

A continuació es realitzarà la descripció i justificació de cadascuna de les etapes mostrades 
a l’anterior Figura 6.6. 

6.4.2. Definició de la via a il·luminar 

Definir la via a il·luminar és donar informació sobre els següents punts: 

 Si la instal·lació d’enllumenat és de nova construcció o bé, d’adequació d’un sistema 
anteriorment instal·lat. 

 Nom de la via, números que comprèn el tram objecte d’il·luminació i població. (Ex. 
Carrer Ganduxer, entre 5 – 21 i 4 – 20.; Barcelona). 

 Altres vies que comuniquen amb la via a il·luminar. 
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 Parts diferenciades que conformen l’espai a il·luminar. (Ex. Vorera de 5 metres 
d’amplada; zona d’aparcament de 3 metres d’amplada; calçada de 6 metres 
d’amplada constituïda per dos carrils i doble sentit de circulació; passeig de 6 metres 
d’amplada). Es recomana acompanyar aquesta descripció d’alguna figura explicativa. 

 Longitud del tram objecte d’estudi. 

Tota aquesta informació és necessària ja que permet introduir, de forma breu i concreta, 
l’espai que es vol il·luminar.  

És com el document d’identitat del projecte. 

6.4.3. Zonificació 

El següent pas a realitzar després d’haver definit la via a il·luminar consisteix en zonificar-la. 
Per a fer-ho correctament, és necessari seguir tota la informació presentada a l’apartat A.2.2 
de l’Annex A. 

Un aspecte molt important que cal tenir en compte sempre que es zonifica és el fet que una 
mateixa via o espai pot presentar diferents zonificacions. És a dir, si s’està il·luminant un 
carrer, no té perquè pertànyer tot ell a una mateixa zona, sinó que pot presentar trams que 
els hi corresponguin zones diferents.  

Per a plasmar la zonificació de la via de forma clara i concreta, es recomana la utilització de 
la següent Taula 6.3: 

 

Via Des del número Fins al número Zona 

    

    

    

 

 

 

Taula 6.3. Zonificació del territori de vies urbanes. 
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6.4.4. Classificació de les vies urbanes 

La següent etapa de la metodologia desenvolupada consisteix en determinar la classificació 
o classificacions de la via urbana que es pretén il·luminar. Per a fer-ho d’una manera 
adequada és important seguir els passos presentats a l’apartat A.4.5 de l’Annex A. 

La finalitat que es persegueix al classificar l’espai objecte d’estudi és la d’ajustar en tot 
moment les necessitats reals d’aquest espai (funció del grau d’utilització per part dels 
diferents usuaris) amb uns nivells d’il·luminació i/o de luminància adequats i especificats pel 
Reglament. 

Quan es tracti de calçades de trànsit important (intensitat de tràfic elevada), caldrà decidir 
entre dues classificacions: ME2 ó ME3, en funció del tipus de control de trànsit. ME2 quan el 
control sigui pobre i ME3 quan el control sigui bo. 

La resta d’espais urbans (calçades amb intensitat de trànsit mitges o baixes, voreres, 
places...) es classifiquen, d’acord amb Reglament, segons la següent Taula 6.4: 

 

Descripció de la via Classe d’il·luminació 

D’alt prestigi P1 

D’ús elevat en hores nocturnes per vianants i ciclistes P2 

D’ús menor en hores nocturnes pels vianants i ciclistes P3 

D’ús menor en les hores nocturnes per vianants i 
ciclistes relacionats exclusivament amb les propietats 
adjacents. 

Important preservar el caràcter arquitectònic o l’entorn 
del lloc 

P4 

On només es requereix una guia visual proporcionada 
per la llum directa de les lluminàries. 

P5 

 

 

 

 

Taula 6.4. Classificacions de P1 a P5.                                                                            Font: [REGLAMENT] 
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Per a mostrar la o les classificacions de l’espai que es vol il·luminar d’una manera molt visual 
es recomana la utilització de la següent Taula 6.5: 

 

Via Des de l’hora Fins a l’hora Des del dia Fins al dia Classificació 

      

      

      

 

 

6.4.5. Resum de la zonificació i classificació de vies urbanes 

Donada la importància de conèixer, en tot moment, la zonificació o zonificacions i la 
classificació o classificacions de la via, es presenta la següent Taula 6.6, que permet mostrar 
ambdós aspectes d’una manera breu, clara i concreta: 

 

ZONIFICACIÓ CLASSIFICACIÓ 

Via Des del 
número 

Fins al 
número 

Zona Des de 
l’hora 

Fins a 
l’hora 

Des del 
dia 

Fins al 
dia 

Classificació

         

         

         

 

 

Taula 6.5. Classificació de vies urbanes. 

Taula 6.6. Resum zonificació / classificació de vies urbanes. 
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Figura 6.7. Passos de l’elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics.                         

6.4.6. Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: 
passos i justificació 

La raó de ser de la següent etapa del desenvolupament metodològic pel disseny de sistemes 
d’enllumenat a vies urbanes consisteix en determinar quins elements formaran part de la 
instal·lació d’enllumenat, quines han de ser les seves característiques i quina ha de ser la 
seva localització.  

La present etapa s’estructura en tres passos, descrits a la següent Figura 6.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripció i justificació de cadascun dels passos anteriors es realitza a continuació. 

6.4.7. Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics. Pas 
1: caracterització d’aspectes territorials, funcionals i de la població 

Cada nucli urbà presenta un conjunt de característiques que el diferencien dels altres nuclis. 
Fins i tot, dins d’un mateix municipi existeixen zones amb aspectes territorials, funcionals i 
poblacionals diferents.  

Caracterització d’aspectes 
territorials, funcionals i de la 
població  

PAS 1 

 
Definició de les característiques 
lumíniques de la instal·lació. 

PAS 2 

 
Definició i situació dels elements 
luminotècnics de la instal·lació. 

PAS 3 
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Aquesta divergència és un punt important a tenir en compte en el disseny d’una instal·lació 
urbana d’enllumenat.  

No és el mateix il·luminar una zona on hi habita població jove que il·luminar-ne una altra on la 
mitjana d’edat es situa per sobre dels 60 anys.  

Lògicament, les prestacions lumíniques també hauran de ser diferents en funció dels nivells 
de delinqüència de cada zona. 

I així, un seguit de condicionants que poden fer variar les característiques d’una instal·lació 
d’enllumenat.  

Bàsicament, es distingeixen tres tipus d’aspectes: 

a) Aspectes territorials 

b) Aspectes funcionals 

c) Aspectes de la població 

Tots ells són àmpliament explicats a l’Annex A, apartat A.4.8. 
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Finalment, després d’haver analitzat quins aspectes es troben presents a l’espai urbà que es 
pretén il·luminar i haver omplert una taula com la següent Taula 6.7: 

 

Aspectes / espai  Urbà Rural Residencial Turístic Industrial Mixt 

Compacte       

Dispers       

Geometria 

Disseminat       

Estacionalitat +       Estacionalitat 

Estacionalitat -       

De 0 a 50 anys       Social 

Més de 50 anys       

Intens       

Moderat       

Usos 

Ocasional       

Hospitals o 
escoles 

      Risc 

Zones conflictives       

 

 

cal analitzar l’efecte que cadascun d’ells pot tenir sobre les característiques lumíniques de la 
instal·lació d’enllumenat, d’acord amb la informació de la Taula 6.8: 

 

 

 

 

Taula 6.7. Aspectes territorials, funcionals i de la població.                                             Font: [SANMARTIN] 
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Aspecte  Influència 

Compacte Pot afectar les uniformitats 

Dispers Pot afectar les uniformitats 

Geometria 

Disseminat Pot afectar les uniformitats 

Estacionalitat + Pot afectar l’horari de 
funcionament 

Estacionalitat 

Estacionalitat - Pot afectar l’horari de 
funcionament 

De 0 a 50 anys Pot afectar els nivells lumínics Social 

Més de 50 anys Pot afectar els nivells lumínics 

Intens Pot afectar els nivells lumínics 

Moderat Pot afectar els nivells lumínics 

Usos 

Ocasional Pot afectar els nivells lumínics 

Hospitals o escoles Pot afectar els nivells lumínics i 
uniformitats 

Risc 

Zones conflictives Pot afectar els nivells lumínics i 
uniformitats 

 

 

6.4.8. Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics. Pas 
2: definició de les característiques lumíniques de la instal·lació 

Definir les característiques lumíniques d’una instal·lació urbana d’enllumenat exterior significa 
determinar quins són els intervals de valors adequats d’un conjunt de magnituds lumíniques. 
Es parla d’intervals de valors i no de valors concrets per una raó força destacada: 

Taula 6.8. Influència del aspectes territorials, funcionals i de la població sobre les instal·lacions 
d’enllumenat.                                                                                                Font: [SANMARTIN] 
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• A l’ésser la visió un fenomen adaptatiu, no poden fixar-se valors concrets, sinó 
marges d’adequació dins dels quals la fixació definitiva del valor a adoptar estigui 
influïda per hàbits, tendències socials, preferències subjectives... 

Pel següent conjunt de magnituds lumíniques: 

A. Nivell mitjà de luminància (Lmitja (cd/m2)) 

B. Nivell mitjà d’il·luminació (Emitjà (lux)) 

• Horitzontal  

• Vertical 

C. Uniformitat 

• En nivell d’il·luminació: Ug (mitja) i Ue (extrema) 

• En luminància: Uo (mitja) i Ul (longitudinal) 

D. Limitació de l’enlluernament 

• Enlluernament pertorbador (TI %) 

• Enlluernament  molest (G)  

E.  Flux d’hemisferi superior instal·lat (% FHS) 

F. Intensitat lluminosa (I (cd ó Kcd)) 

s’analitzen dos aspectes diferents: 

a) Els valors màxims permesos pel Reglament en condicions de servei i que no poden 
ésser superats.  

El Reglament només imposa aquesta condició a les magnituds que considera que 
afecten de manera més important al fenomen de la contaminació lumínica, com el 
nivell mitjà d’il·luminació horitzontal i vertical, el nivell mitjà de luminància, %FHS, la 
intensitat lluminosa i l’enlluernament pertorbador.  

Aquests valors màxims seran uns o altres depenent de la zonificació o zonificacions i 
de la classificació o classificacions de l’espai urbà que es pretén il·luminar. D’ací la 
gran importància d’haver realitzat correctament tant la zonificació com la classificació. 
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Pels espais urbans que reben una classificació ME2 o ME3, funció de la zona, els 
valors màxims permesos pel Reglament, sota condicions de servei, són els que es 
presenten a la Taula 6.9: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonifiació Classificació 
de la via 

Lmitjana 
(cd/m2) 

Emitjà (lux) FHS % I (Kcd) Enlluernament 

Vertical   

 HNR HNC 

 

HNR 

 

HNC 

 

HNR  

 

HNC 

Pertorbador 
(TI%) 

ME2 1,875 2 1 1 1 0 0 10 E1 

ME3 1,25 2 1 1 1 0 0 10 

ME2 1,875 5 2 5 1 50 0,5 10 E2 

ME3 1,25 5 2 5 1 50 0,5 10 

ME2 1,875 10 5 15 15 100 1 15 E3 

ME3 1,25 10 5 15 15 100 1 15 

ME2 1,875 25 10 25 25 100 2,5 15 E4 

ME3 1,25 25 10 25 25 100 2,5 15 

Taula 6.9. Limitacions lumíniques dels espais urbans classificats com a ME2 o ME3.                                     
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Pels espais que reben una classificació P1, P2, P3, P4 o P5, funció de la zona, els 
valors màxims establerts pel Reglament, sota condicions de servei, són els que es 
mostren a la següent Taula 6.10: 

Zonificació Classificació 
de la via 

Emitjà (lux) FHS % I (Kcd) Enlluernamen
t 

Vertical   

Horitzontal HNR HNC 

 

HNR 

 

HNC 

 

HNR  

 

HNC 

Pertorbador 
(TI%) 

P1 12,5 2 1 1 1 0 0 10 

P2 12,5 2 1 1 1 0 0 10 

P3 9 2 1 1 1 0 0 10 

P4 3 2 1 1 1 0 0 10 

E1 

P5 n.a 2 1 1 1 0 0 10 

P1 25 5 2 5 1 50 0,5 10 

P2 12,5 5 2 5 1 50 0,5 10 

P3 9 5 2 5 1 50 0,5 10 

P4 3 5 2 5 1 50 0,5 10 

E2 

P5 n.a 5 2 5 1 50 0,5 10 

P1 25 10 5 15 15 100 1 15 

P2 12,5 10 5 15 15 100 1 15 

P3 9 10 5 15 15 100 1 15 

P4 3 10 5 15 15 100 1 15 

E3 

P5 n.a 10 5 15 15 100 1 15 

P1 25 25 10 25 25 100 2,5 15 

P2 12,5 25 10 25 25 100 2,5 15 

P3 9 25 10 25 25 100 2,5 15 

P4 3 25 10 25 25 100 2,5 15 

E4 

P5 n.a 25 10 25 25 100 2,5 15 

 
Taula 6.10. Limitacions lumíniques dels espais urbans classificats com a P1, P2, P3, P4 o P5.                      
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b) Un seguit de recomanacions funció de la tipologia d’espai urbà a il·luminar. 

Aquests valors pretenen ésser un complement dels valors màxims i alhora un nou 
instrument d’ajuda pels tècnics. 

Es presenten en forma de taules (des de la Taula A.12 fins a la Taula A.26) a l’Annex 
A, apartat A.4.9.  

Un exemple d’aquestes recomanacions en forma de taules és la següent Taula 6.11: 

Vies d’accés (valors quan predomina l’ús de vianants): 

 Eh(mitjà) (lux) Eh(mínim) (lux) Esc(min) (lux) 

A través del carrer 
(incloent-hi les voreres) 

5 2 1 

 

 

L’anàlisi de valors màxims permesos i de recomanacions cal realitzar-lo per a cadascuna de 
les diferents classificacions de la via que es vol il·luminar així com per a cadascun dels dos 
horaris definits pel Reglament (veure punt 6.2.5). Per exemple, suposant que un espai urbà 
es classifiqui des de la posta del sol fins a les 23 hores com a P2, i des de les 23 hores fins a 
la sortida del sol com a P3, és necessari determinar per a cada classificació els valors 
màxims permesos i les recomanacions de les diferents magnituds lumíniques que han estat 
comentades amb anterioritat. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.11. Recomanacions per a les vies d’accés.                                                         Font: [SANMARTIN] 
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Per a simplificar tot aquest procés i mostrar de forma clara i senzilla tant els valors límit com 
els valors recomanats de les diferents magnituds lumíniques, es recomana la utilització de la 
següent Taula 6.12: 

 

Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux)   

Emitjà Vertical (lux)   

Lmitja(cd/m2)   

FHS %   

I (Kcd)   

Enlluernament pertorbador 
(TI%) 

  

Enlluernament molest (G)   

...   

 

 

Aquesta taula permet, un cop dissenyada la instal·lació d’enllumenat i obtinguts els càlculs 
numèrics de les diferents magnituds, comprovar ràpidament si s’està complint amb les 
exigències legislatives del Reglament i amb les recomanacions plantejades. 

6.4.9. Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics. Pas 
3: definició i situació dels elements luminotècnics de la instal·lació 

El següent pas d’aquesta metodologia encaminada al disseny d’instal·lacions urbanes 
d’enllumenat exterior consisteix en determinar els elements lumínics (làmpades, lluminàries, 
equips auxiliars...), les seves característiques i la seva situació per tal de satisfer tant les 
exigències legislatives com les necessitats d’il·luminació de l’espai objecte d’estudi. 

És el pas de major dificultat dins de tot el procés de disseny de la instal·lació d’enllumenat ja 
que són moltes les opcions i alternatives que els tècnics poden adoptar i poques les que 
condueixen cap a solucions vàlides amb el compliment del Reglament. 

Taula 6.12. Resum limitacions / recomanacions de diferents magnituds lumíniques per a vies urbanes 
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Figura 6.8. Metodologia desenvolupada per a l’elecció i col·locació dels elements lumínics.                      

La metodologia desenvolupada per a aquest punt presenta dues accions diferents: 

 Primer: escollir els elements luminotècnics i les seves característiques. Per a fer-ho 
correctament s’han descrit un seguit de condicions que permetin als tècnics 
diferenciar les opcions més vàlides de les que no ho són. 

 Segon: un cop han estat escollides làmpades, lluminàries,... se’n determina la seva 
situació dins de la instal·lació d’enllumenat. També s’han establert les bases per tal 
que aquesta acció pugui realitzar-se de forma satisfactòria. 

La següent Figura 6.8 mostra, esquemàticament, les etapes de les dues accions anteriors: 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Totes aquestes etapes són explicades àmpliament a l’apartat A.4.10 de l’Annex A i es 
recomana el seu seguiment per tal d’escollir i situar correctament el conjunt de tots els 
elements lumínics de la instal·lació. 

ACCIÓ 1: Elecció

Elecció de lluminàries

Elecció de làmpades 

Determinació factor 
de manteniment 

làmpada + lluminària 

Determinació alçada 
lluminàries 

Determinació 
tipologia de suports 

Determinació 
disposició lluminàries 

Elecció distància 
entre lluminàries 

Determinació posició 
eix òptic de les 

lluminàries 

Determinació posició 
relativa dels suports 

ACCIÓ 2: Situació 

Elecció d’equips de 
control i de regulació 

de l’enllumenat 
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6.4.10. Càlculs d’enllumenat 

Arribat aquest punt, ja s’han triat i situat tots els elements lumínics de la instal·lació. 

Ara, és necessari comprovar que es compleixen les recomanacions i sobretot, les 
obligacions del Reglament, en quant a magnituds lumíniques es refereix.  

Per a fer-ho, normalment s’utilitza un programa informàtic de disseny d’instal·lacions 
d’enllumenat, on s’introdueixen les diferents dades que caracteritzen la instal·lació: descripció 
de la via urbana, tipologia de lluminàries, tipologia de làmpades... i que ja han estat 
comentades en punts anteriors.  

Posteriorment s’obtenen els resultats i aquests es comproven amb els valors de 
recomanacions i amb els valors de màxims permesos pel Reglament. 

En cas que els resultats obtinguts siguin correctes, el disseny s’ha realitzat satisfactòriament. 
En cas contrari, cal modificar alguna o vàries variables de la instal·lació d’enllumenat fins a 
aconseguir uns resultats òptims. 

Es consideren variables d’una instal·lació d’enllumenat: 

 Tipologia de lluminàries 

 Alçada de les lluminàries 

 Disposició de les lluminàries 

 Distància entre lluminàries 

 Inclinació de les lluminàries 

 Posició de l’eix òptic de les lluminàries 

 Introduir elements com reflectors, pantalles... que modifiquin les característiques 
d’emissió de les lluminàries 

 Tipologia de làmpades  

 Potència i fluxos de les làmpades 

 Tipologia d’equips de regulació d’enllumenat 
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Un petit esquema d’aquest apartat de comprovació és el que es mostra a la següent Figura 
6.9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9. Metodologia de comprovació de les previsions lumíniques. 

Entrada de dades

Programa 
Informàtic

Obtenció de 
resultats

Compleixen 
les 

previsions ?

Final 

Modificació d’alguna 
variable 

SI 

NO 
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6.4.11. Resum de les característiques de la instal·lació 

Un cop s’ha comprovat que el disseny de la instal·lació d’enllumenat és correcte, és força 
convenient realitzar un petit resum amb les característiques més destacades de la 
instal·lació.  Un possible exemple d’aquesta síntesi es presenta a la següent Taula 6.13: 

 

RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ   
    
LLUMINÀRIA   
Tipus x 
Inclinació x 
Posició de l'eix òptic x 
LÀMPADA   
Tipus x 
Potència x 
Flux nominal x 
SUPORTS   
Alçada x 
Situació x 
Ubicació x 
Interdistància x 
REGULACIÓ DE FLUX   
Tipus x 
INSTAL·LACIÓ   
Factor de manteniment x 
CALÇADA   
Tipus CIE x 
Factor de reflexió x 

 

 

D’aquesta manera, qualsevol persona que tingui interès en conèixer el trets més destacats 
de la instal·lació, podrà fer-ho d’una manera ràpida i clara. 

 

 

Taula 6.13. Resum de les característiques de la instal·lació. 
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6.5. Vies interurbanes destinades al trànsit de vehicles. 
Justificació 

6.5.1. Introducció 

Pel cas de vies interurbanes destinades al trànsit de vehicles s’ha desenvolupat una 
metodologia amb una estructura molt semblat a la ja exposada per a la il·luminació de vies 
urbanes, a l’anterior punt 6.4 . 

Es tracta, novament, d’un desenvolupament de fàcil lectura i aplicació. Un desenvolupament, 
basat en la utilització de taules, que estableix les bases per tal que els tècnics d’enllumenat 
puguin realitzar, de forma fàcil i entenedora, el disseny d’instal·lacions d’il·luminació 
interurbanes destinades al trànsit de vehicles que compleixin amb totes les obligacions del 
Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig. 

El desenvolupament metodològic per aquest tipus de vies presenta quatres parts 
diferenciades: 

• Primera part. Es caracteritza l’espai a il·luminar fent una petita definició de la via 
objecte d’estudi, zonificant-la i classificant-la d’acord amb els criteris del Reglament. 

• Segona part. Prenent com a punt de partida la caracterització de la part anterior, es 
determinen, per a diferents magnituds lumíniques de les quals en depenen les 
característiques de l’enllumenat, els valors màxims permesos pel Reglament en 
condicions de servei i un seguit de recomanacions. 

• Tercera part. Es determinen els elements lumínics (làmpades, lluminàries, suports, 
equips auxiliars...) que formaran part de la instal·lació d’il·luminació. També se’n fixa 
la seva ubicació. 

• Quarta i darrera part. Un cop triats i situats tots els elements lumínics de la 
instal·lació, resta comprovar que les prestacions lumíniques que se n’obtenen 
satisfan les obligacions del Reglament. 
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Figura 6.10. Parts diferenciades de la metodologia de vies interurbanes destinades al trànsit de vehicles. 

Com a resum de cadascuna d’aquestes parts i de les etapes que les constitueixen, es 
presenta la següent figura 6.10: 

 

 Primera Part 

 Segona Part 

 Tercera Part 

 Quarta Part 

 

 

 

 

 

 

      FI 

 

 

6.5.2. Definició de la via a il·luminar. Justificació 

L’objectiu que es persegueix mitjançant la definició de l’espai que es vol il·luminar no és altre 
que realitzar-ne una petita targeta de presentació. En aquesta targeta hi ha de figurar la 
següent informació: 

• Si la instal·lació d’enllumenat és de nova construcció o bé d’actualització d’un sistema 
ja instal·lat. 

• Nomenclatura de la via i punts quilomètrics que comprèn el tram objecte 
d’il·luminació. (Ex. Autopista AP – 1, entre el quilòmetres 0,5 i 10,5). 

• Vies que desemboquen al tram objecte d’il·luminació. 

Definició de la via a il·luminar

Zonificació 

Classificació 

Elecció de làmpades, 
lluminàries i altres elements 

Definició característiques 
lumíniques de la instal·lació 

Elecció i situació dels 
elements lumínics de la 

instal·lació 

Càlculs d’enllumenat i 
comprovació de restriccions 

SI

NO
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• Descripció física de la via. Parts diferenciades i dimensions. (Ex. Calçada de 5 metres 
d’amplada, 2 carrils i un únic sentit de circulació; mitjana separadora d’1,5 metres 
d’amplada; calçada de 5 metres d’amplada, 2 carrils i un únic sentit de circulació 
contrari al de la primera calçada). Es recomana acompanyar aquesta descripció física 
d’alguna figura explicativa. 

• Longitud del tram a il·luminar. 

Amb aquestes dades, qualsevol persona ja es pot fer una idea de com és l’espai que s’ha 
d’il·luminar. 

6.5.3. Zonificació 

Després d’haver realitzat la definició de la via a il·luminar, el següent pas de la metodologia 
descrita consisteix en zonificar-la.  

Fer-ho amb precisió és molt important ja que, en funció de la zona, les restriccions que 
imposa el Reglament són unes o unes altres. Amb tal objectiu, cal seguir tot l’exposat a 
l’apartat A.2.2 de l’Annex A. 

Un cop el tècnic hagi decidit si el tram a il·luminar presenta una única o vàries zonificacions, 
es recomana la utilització de la següent Taula 6.14. És una manera fàcil, clara i entenedora 
de plasmar el resultat de la zonificació. 

Vies de trànsit de vehicles no urbanes 

Via Punt quilomètric 
inicial 

Punt quilomètric final Zona 

    

    

    

 

 

 

 

Taula 6.14. Zonificació de les vies de trànsit de vehicles no urbanes. 
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6.5.4. Classificació de les vies no urbanes destinades al trànsit de vehicles. 
Justificació 

Havent zonificat la via objecte d’il·luminació, el següent pas a fer consisteix en classificar-la 
d’acord amb els diferents criteris establerts pel Reglament.  

La finalitat de la classificació no és altra que poder adaptar les prestacions lumíniques d’una 
instal·lació al grau d’utilització de la mateixa. No té sentit que una via destinada al trànsit de 
vehicles presenti uns nivells d’il·luminació alts en instants de temps en els que la intensitat de 
trànsit és baixa i viceversa. 

Per a dur a terme la classificació de la via objecte d’estudi de forma correcta, és necessari 
seguir tota la informació desenvolupada a l’apartat A.5.5 de l’Annex A. 

Quan es tracta de vies no urbanes destinades al trànsit de vehicles, el Reglament estableix 
la següent classificació (Taula 6.15): 

 

TIPUS DE VIES CLASSES D’ENLLUMENAT 

Carreteres de calçades separades amb encreuament a diferent nivell i accessos 
controlats (autopistes i autovies) 

Intensitat de trànsit alta (IMD > 25.000) ME1 

Intensitat de trànsit mitjana (15.000 < IMD < 25.000) ME2 

Intensitat de trànsit baixa (IMD < 15.000) ME3 

Carreteres de calçada única de doble sentit de circulació i accessos limitat (via ràpida) 

Intensitat de trànsit alta (IMD > 15.000) ME1 

Intensitat de trànsit mitjana i baixa (IMD < 15.000) ME2 

Control de trànsit  i separació de diferents tips d’usuaris  

Pobre ME1 

Bo ME2 

 

 
Taula 6.15. Classificació de les vies de trànsit de vehicles.                                            Font: [REGLAMENT] 
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TIPUS DE VIES CLASSES D’ENLLUMENAT 

Carreteres secundàries distribuïdores locals, vies principals d’accés a zones 
residencials i vies residencials (i rurals) 

Control de trànsit pobre ME4 

Control de trànsit bo ME5 

 

 

Un cop s’ha determinat la classificació o classificacions de la via a il·luminar, és important 
que aquesta o aquestes es mostrin de forma clara i resumida. Per a fer-ho, es recomana la 
utilització de la següent Taula 6.16: 

 

Via Des de l’hora Fins a l’hora Des del dia Fins al dia Classificació 

      

      

      

 

 

6.5.5. Resum de la zonificació i classificació de vies interurbanes destinades 
al trànsit de vehicles 

Conèixer de forma breu i entenedora la zonificació i la classificació de la via objecte 
d’il·luminació és força important ja que d’aquests dos aspectes en dependran un seguit de 
restriccions de magnituds lumíniques (nivell mitjà de luminància, % FHS, intensitat 
lluminosa...) imposades pel Reglament. Aquestes restriccions s’explicaran en punts 
posteriors. 

 

Taula 6.15. Classificació de les vies de trànsit de vehicles.                                            Font: [REGLAMENT] 

Taula 6.16. Resum classificació de vies de trànsit de vehicles. 
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A tal efecte, es presenta la següent Taula 6.17, on tant la zonificació com la classificació de 
l’espai objecte d’estudi queden molt ben definides. 

Vies de trànsit de vehicles no urbanes 

ZONIFICACIÓ CLASSIFICACIÓ 

Via Punt 
quilomètric 

inicial 

Punt 
quilomètric 

final 

Zona Des 
de 

l’hora 

Fins 
a 

l’hora 

Des del 
dia 

Fins al 
dia 

Classificació 

         

         

         

 

 

6.5.6. Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: 
passos i justificació 

La finalitat de la present etapa, inclosa en la metodologia pel desenvolupament de projectes 
d’enllumenat exterior a vies no urbanes destinades al trànsit de vehicles, és presentar un 
seguit de passos que permetin determinar els diferents elements lumínics de la instal·lació i 
la seva ubicació dins de la mateixa.  

Aquests passos són mostrats a la següent Figura 6.11: 

 

 

 

 

 Pas 1 Pas 2 

 

Taula 6.17. Resum zonificació / classificació de vies de trànsit de vehicles. 

 
Definició de les 
característiques lumíniques 
de la instal·lació 

 
Definició i situació dels 
elements luminotècnics de la 
instal·lació. 

Figura 6.11. Passos a seguir en l’elecció d’elements luminotècnics per a vies de trànsit de vehicles. 
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Tot seguit es realitza tant l’explicació com la justificació dels dos passos anteriors. 

6.5.7. Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics. Pas 
1: definició de les característiques lumíniques de la instal·lació 

La definició de les característiques lumíniques d’una determinada instal·lació d’enllumenat 
exterior no urbana destinada al trànsit de vehicles consisteix en establir, per a un determinat 
conjunt de magnituds lumíniques, els intervals de valors dins dels quals han d’estar 
compreses.  

Per a cadascuna de les següents magnituds lumíniques: 

A. Nivell mitjà de luminància  (Lmitjà (cd/m2)) 

B. Nivell mitjà d’il·luminació (Emitjà (lux)) 

 Horitzontal 

 Vertical 

C. Uniformitat 

 En nivell d’il·luminació: Ug (mitja) i Ue (extrema) 

 En luminància: Uo (mitja) i Ul (longitudinal) 

D. Limitació de l’enlluernament 

 Enlluernament pertorbador (TI%) 

 Enlluernament molest (G) 

E. Flux d’hemisferi superior instal·lat (FHS%) 

F. Intensitat lluminosa (I (cd ó Kcd)) 

s’estudien dos aspectes diferents: 

a) Els valors màxims permesos pel Reglament en condicions de servei i que no poden 
ésser superats. 

En el cas de vies no urbanes destinades al trànsit de vehicles, el Reglament imposa 
restriccions sobre les següents magnituds: nivell mitjà de luminància, nivell mitjà 
d’il·luminació vertical, % FHS, intensitat lluminosa i enlluernament pertorbador.  
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Aquestes restriccions, funció de la zonificació i la classificació, es presenten a la 
següent Taula 6.18: 

Zonifiació Classificació 
de la via 

Lmitjana 
(cd/m2) 

Emitjà (lux) FHS % I (Kcd) Enlluernament 

Vertical   

Horitzontal HNR HNC 

 

HNR 

 

HNC 

 

HNR  

 

HNC 

Pertorbador 
(TI%) 

ME1 2,5 2 1 1 1 0 0 10 

ME2 1,875 2 1 1 1 0 0 10 

ME3 1,25 2 1 1 1 0 0 10 

ME4 0,9375 2 1 1 1 0 0 10 

E1 

ME5 0,625 2 1 1 1 0 0 10 

ME1 2,5 5 2 5 1 50 0,5 10 

ME2 1,875 5 2 5 1 50 0,5 10 

ME3 1,25 5 2 5 1 50 0,5 10 

ME4 0,9375 5 2 5 1 50 0,5 10 

E2 

ME5 0,625 5 2 5 1 50 0,5 10 

ME1 2,5 10 5 15 15 100 1 15 

ME2 1,875 10 5 15 15 100 1 15 

ME3 1,25 10 5 15 15 100 1 15 

ME4 0,9375 10 5 15 15 100 1 15 

E3 

ME5 0,625 10 5 15 15 100 1 15 

ME1 2,5 25 10 25 25 100 2,5 15 

ME2 1,875 25 10 25 25 100 2,5 15 

ME3 1,25 25 10 25 25 100 2,5 15 

ME4 0,9375 25 10 25 25 100 2,5 15 

E4 

ME5 0,625 25 10 25 25 100 2,5 15 

 

 

Taula 6.18. Limitacions lumíniques dels espai classificats com a ME1, ME2, ME3, ME4 o ME5. 
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b) Un conjunt de recomanacions basades en publicacions de la C.I.E. i altres 
organismes. 

Aquestes recomanacions es presenten per tal de poder ajustar cada sistema 
d’enllumenat a les seves pròpies necessitats. No és suficient en indicar els valors 
màxims de certes magnitud lumíniques. Cal també acotar-les pel seu límit inferior. 

S’estructuren en forma de taules (des de la Taula A.45 fins a la Taula A.50) a l’Annex 
A, apartat A.5.8. 

Un exemple d’aquest conjunt de recomanacions és el que es presenta a la següent 
Taula 6.19: 

 

Tipus de 
via 

Luminància (cd/m2) Nivell d’il·luminació (lux) 

 Mitja Màxima Puntual Mig Màxim Puntual 

Autopistes / 
Autovies 

0,9 – 1,1 1,5 2,5 15 – 20 40 65 

Ctres. 
Generals a 
travessies 
per nuclis 

urbans molt 
transitats 

 

0,9 – 1,1 

 

1,5 

 

2,5 

 

15 – 20 

 

40 

 

65 

Ctres. 
Generals a 
travessies 
per nuclis 

urbans poc 
transitats 

 

0,7 – 0,8 

 

1,1 

 

1,8 

 

10 -15 

 

30 

 

40 

 

Camins 
Rurals 

0,3 – 0,6 0,8 1 5 – 10 20 30 

Carreteres 
fora de nuclis 

urbans 

0,5 – 0,6 0,8 1 5 – 10 20  30 

 
Taula 6.19. Exemple de recomanacions per a vies de trànsit de vehicles.                  Font : [TRASHORRAS]
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Novament, com en el cas de vies urbanes, és necessari realitzar l’anàlisi de valors màxims 
permesos i de recomanacions per a cadascuna de les diferents classificacions de la via 
objecte d’il·luminació i per a cadascun dels dos horaris definits pel Reglament (veure punt 
6.2.5). 

Per a poder plasmar aquests conjunts de valors d’una forma senzilla i molt visual es 
recomana la utilització de la següent Taula 6.20: 

 

Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux)   

Emitjà Vertical (lux)   

Lmitja(cd/m2)   

FHS %   

I (Kcd)   

Enlluernament pertorbador 
(TI%) 

  

Enlluernament molest (G)   

Um   

...   

 

 

Amb l’elaboració d’aquesta Taula 6.20, es facilita la labor de comprovació de les exigències 
del Reglament, un cop ha estat dissenyada la instal·lació d’enllumenat i s’han obtingut els 
resultats numèrics de les diferents magnituds lumíniques. 

6.5.8. Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics. Pas 
2: definició i situació dels elements luminotècnics de la instal·lació 

Havent determinat els límits i les recomanacions pel conjunt de magnituds lumíniques 
necessàries per a assegurar un sistema d’enllumenat de qualitat, el següent pas a realitzar 

Taula 6.20. Resum limitacions / recomanacions per a vies de trànsit de vehicles. 
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és l’elecció dels diferents elements luminotècnics (làmpades, lluminàries, suports,...) i 
determinar-ne la seva ubicació dins l’espai objecte d’il·luminació.. 

Si es realitza un petit anàlisi de tot el desenvolupament metodològic pel disseny 
d’instal·lacions d’enllumenat no urbanes destinades al trànsit de vehicles, la present etapa (o 
pas) és la que presenta un grau de dificultat major. Aquesta dificultat rau en les múltiples 
opcions i alternatives que es poden prendre en l’elecció i ubicació, essent molt poques les 
que satisfan les dures obligacions del Reglament. 

Respecte a la metodologia desenvolupada per a aquest pas, dir que s’estructura en dues 
accions diferents: 

• Primera acció. Elecció dels diferents elements luminotècnics de la instal·lació. A tal 
efecte s’han exposat un seguit de condicions per tal que el professionals de 
l’enllumenat puguin decidir quines són les opcions més òptimes. 

Per a dur a terme correctament aquesta primera acció és necessari seguir un seguit 
d’etapes que es presenten en la següent Figura 6.12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA ACCIÓ 

Elecció de lluminàries. 

Elecció de làmpades. 

Determinació del factor de 
manteniment làmpada + lluminària. 

Determinació de l’alçada de les 
lluminàries. 

Determinació de la tipologia dels 
suports.  

Elecció d’equips de control i 
regulació de l’enllumenat.  

Figura 6.12. Etapes per a la realització de la primera acció. 
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Segona acció. Determinació de la ubicació dels elements luminotècnics dins de la 
instal·lació d’enllumenat exterior. Novament, s’han exposat diferents criteris i 
consideracions amb l’objectiu de poder realitzar amb èxit aquesta acció. 

Aquesta segona acció es troba constituïda per un seguit d’etapes que es mostren a la 
següent Figura 6.13: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadascuna de les diferents etapes que constitueixen tant la primera com la segona acció, 
són llargament descrites a l’Annex A, apartat A.5.9. Es recomana fortament el seu seguiment 
per tal de dur a terme les accions descrites correctament. 

6.5.9. Càlculs d’enllumenat 

Un cop han estat escollits i situats els elements lumínics de la instal·lació d’enllumenat, és 
necessari comprovar si les prestacions lumíniques que subministren compleixen amb les 
recomanacions i imposicions del Reglament, que ja han estat comentades en punts 
anteriors. 

Per a realitzar la comprovació, normalment s’utilitza un programa informàtic de disseny 
d’instal·lacions d’enllumenat. Els inputs d’aquest programa són totes les dades que 
caracteritzen la instal·lació: tipologia de lluminàries, alçada de lluminàries, distància entre 
lluminàries, tipologia de làmpades... mentre que els outputs són els resultats i nivells de 

SEGONA ACCIÓ 

Determinació de la disposició de les 
lluminàries. 

Determinació de la distància entre 
lluminàries. 

Determinació de la posició de l’eix 
òptic de les lluminàries. 

Determinació de la posició relativa 
dels suports. 

Figura 6.13. Etapes per a la realització de la segona acció. 
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diferents magnituds lumíniques. Aquest outputs són els que cal contrastar amb la o les taules 
de recomanacions i obligacions (veure punt 6.5.7). 

Si els resultats obtinguts es troben en concordància amb les recomanacions i obligacions 
plantejades prèviament, el disseny de la instal·lació pot donar-se per finalitzat. 

En cas que algun o varis resultats obtinguts siguin discordants amb els establerts en les 
recomanacions i obligacions, serà necessari canviar alguna de les variables de la instal·lació. 

Es consideren variables d’una instal·lació d’enllumenat exterior: 

 Tipologia de lluminàries 

 Alçada de les lluminàries 

 Disposició de les lluminàries 

 Distància entre lluminàries 

 Inclinació de les lluminàries 

 Posició de l’eix òptic de les lluminàries 

 Introduir elements com reflectors, pantalles... que modifiquin les característiques 
d’emissió de les lluminàries 

 Tipologia de làmpades  

 Potència i fluxos de les làmpades 

 Tipologia d’equips de regulació d’enllumenat 

 ... 
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Tota aquesta metodologia de comprovació queda resumida en la següent Figura 6.14: 

  

 

 

 SI 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14. Comprovació de recomanacions i obligacions en instal·lacions d’enllumenat. 

Entrada 
de dades 

Programa 
Informàtic 

Obtenció de 
resultats 

Modificació d’una o vàries variables 
Final 

 
Es compleixen 
les previsions? 
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6.5.10. Resum de les característiques de la instal·lació d’enllumenat 

Havent comprovat que el disseny de la instal·lació d’enllumenat és correcte, és molt 
recomanable fer-ne un petit resum amb les característiques més destacades. Un possible 
model és el que es mostra a la següent Taula 6.21: 

 

RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ   
    
LLUMINÀRIA   
Tipus x 
Inclinació x 
Posició de l'eix òptic x 
LÀMPADA   
Tipus x 
Potència x 
Flux nominal x 
SUPORTS   
Alçada x 
Situació x 
Ubicació x 
Interdistància x 
REGULACIÓ DE FLUX   
Tipus x 
INSTAL·LACIÓ   
Factor de manteniment x 
CALÇADA   
Tipus CIE x 
Factor de reflexió x 

 

 

Amb aquesta petita síntesi, es posen de manifest els trets més importants que han estat 
definits en el disseny de la instal·lació. 

 

 

 

Taula 6.21. Resum de les característiques de la instal·lació d’enllumenat. 
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6.6. Il·luminació amb projectors. Justificació 

6.6.1. Introducció 

L’elevat grau d’utilització de projectors en àmbits tant diversos com la il·luminació d’àrees de 
treball, de façanes i monuments, d’instal·lacions esportives... fa que puguin ser un focus 
important de generació de contaminació lumínica en cas que es dissenyin i s’instal·lin de 
forma incorrecta. 

Per a evitar-ho s’ha desenvolupat una metodologia basada en quatre etapes: 

 Primera etapa. Definició de l’espai a il·luminar. 

 Segona etapa. Zonificació  

 Tercera etapa. Anàlisi de les limitacions i recomanacions que afecten a tots els 
projectes d’il·luminació amb projectors. 

 Quarta etapa. Anàlisi d’altres limitacions i recomanacions funció de l’àmbit d’aplicació 
dels projectors. 

Es tracta d’una metodologia que s’inicia des d’un punt de vista general i, de mica en mica, va 
fent-se més específica.  

Existiran restriccions que hauran de ser satisfetes per tots els projectes d’il·luminació amb 
projectors, mentre que n’hi haurà d’altres que només afectaran a determinats àmbits 
d’aplicació. 

A continuació, es realitza la descripció i justificació de cadascuna de les etapes anteriors. 

6.6.2. Definició de l’espai a il·luminar 

Per tal de definir l’espai que es pretén il·luminar mitjançant projectors és necessari donar 
informació dels següent punts: 

 Si el projecte d’il·luminació és de nova construcció o bé d’adequació d’un sistema ja 
existent. 

 Definir la tipologia de l’espai que es vol il·luminar, es a dir, determinar si es tracta d’un 
monument, d’una façana, d’una àrea de treball, d’una instal·lació esportiva... 

 Localització de l’espai que es vol il·luminar (Ex. Passeig de Sant Joan,105; 
Barcelona). 
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 Dimensions característiques de l’espai (amplada, alçada, radi,...) i àrea total a 
il·luminar. 

D’aquesta manera es fa una petita introducció de l’espai que es vol il·luminar. Es defineix el 
context del projecte. 

6.6.3. Zonificació 

El següent pas de la metodologia descrita per a la il·luminació mitjançant projectors 
consisteix en zonificar l’espai objecte d’estudi.  

De la zonificació en dependran un seguit de restriccions imposades pel Reglament. En funció 
de la zona, aquestes seran més o menys dures. 

Per a realitzar correctament la zonificació, és necessari seguir tota la informació exposada a 
l’Annex A, apartat A.2.2. 

Finalment, per a mostrar la zonificació d’una manera breu, clara i precisa es recomana la 
utilització de la següent Taula 6.22: 

 

Tipologia d’espai Zona 

  

  

  

 

 

6.6.4. Anàlisi de les limitacions i recomanacions que afecten a tots els 
projectes d’il·luminació amb projectors. Justificació 

La finalitat de la present etapa no és altra que mostrar totes i cadascuna de les restriccions 
del Reglament, així com un seguit de recomanacions, que afecten a tots els projectes 
d’il·luminació amb projectors. 

D’aquesta manera, sigui quin sigui l’àmbit d’aplicació, el disseny de la instal·lació comença a 
perfilar-se i a orientar-se cap a una determinada direcció. 

Taula 6.22. Zonificació de l’espai a il·luminar mitjançant projecció. 
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En primer lloc s’han tractat les limitacions del Reglament i en segon terme un seguit de 
recomanacions. 

El Reglament imposa restriccions en els àmbits que descriu la següent Figura 6.15 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte les recomanacions, aquestes tracten dels següents punts: 

 Tipologies més adequades de projectors. 

 Col·locació de projectors. 

 Càlcul del nombre necessari de projectors. 

 Altres. 

Per a aplicar correctament aquesta etapa és recomana fortament el seguiment de l’apartat 
A.6.6, de l’Annex A, on tant les obligacions del Reglament com les restriccions són 
explicades àmpliament. 

ÀMBITS DE RESTRICCIÓ 

Tipologia de projectors Tipologia de làmpades Condicions d’utilització 

Fotometria  Assaig fotomètric 

Superfícies verticals 

Superfícies 
horitzontals 

Llum intrusa 

Figura 6.15. Àmbits de restricció del Reglament en la il·luminació amb projectors. 

% FHS 
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6.6.5. Anàlisi d’altres limitacions i recomanacions funció de l’àmbit 
d’aplicació dels projectors. Justificació 

Havent exposat les diferents restriccions imposades pel Reglament i diverses 
recomanacions, que afecten a tots els projectes d’il·luminació amb projectors, el següent pas 
consisteix en determinar-ne d’altres funció de l’àmbit d’aplicació on es desenvolupa el 
projecte. 

Si les anteriors restriccions i recomanacions permetien determinar la orientació del projecte, 
les noves permeten acabar de definir-lo. 

S’han considerat dos àmbits d’aplicació diferenciats: 

 Il·luminació de façanes i monuments. 

 Il·luminació d’àrees exteriors. 

La raó fonamental d’aquesta escissió en dos àmbits és el fet que cada cas presenta 
obligacions i recomanacions molt concretes, només aplicables en l’àmbit en qüestió.  

El tractament conjunt d’ambdues parts podria induir a confusió. 

Per a cada àmbit s’han tractat els següents punts: 

• Limitacions imposades pel Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de 
Maig. 

• Recomanacions en el disseny d’instal·lacions amb projectors. 

Tota aquesta informació és desenvolupada de forma extensa i rigorosa a l’Annex A, apartat 
A.6.7. El seu seguiment és bàsic, després d’haver aplicat les etapes anteriors d’aquesta 
metodologia, per a finalitzar correctament el disseny de qualsevol instal·lació d’enllumenat 
per projecció  

A continuació, es realitza un petit resum de les obligacions i recomanacions que han estat 
tractades per a cada àmbit d’aplicació. 
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Il·luminació de façanes i monuments 

Les limitacions imposades pel Reglament en la il·luminació de façanes i monuments 
mitjançant projectors venen a dir el següent: 

 La il·luminació de façanes i monuments en horari nocturn (veure punt 6.2.5) no 
sempre és possible. És necessari complir amb determinades condicions. 

 Quan la il·luminació en horari nocturn sigui permesa, cal limitar-ne el nivell mitjà de 
luminància (cd/m2), d’acord amb els criteris establerts pel Reglament. 

Respecte a les recomanacions, a continuació se’n comenten les de major importància: 

• En la il·luminació de façanes és important saber distingir entre els edificis que 
presenten elements arquitectònics destacables (cornises, relleus,...) i els que no. La 
il·luminació d’ambdós casos és totalment diferent. 

• Per a determinar els nivells de luminància adequats en la il·luminació de la façana o 
del monument és necessari analitzar els nivells de luminància ambiental. 
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• Els nivells d’il·luminació dependran de les característiques dels materials de la façana 
o monument (reflectància, textura, color,...) i dels nivells de luminància ambiental. A 
títol de recomanació es presenta la següent Taula 6.23: 

 

Materials de 
la superfície 
il·luminada 

Nivell d’il·luminació 
recomanat (lux) 

Factors de correcció 

 Brillantor del voltants Correcció segons la 
tipologia de làmpada 

 Baixa Mitja Elevada Hal·logenu
r metàl·lic 

VSAP i VSBP 

Pedra clara, 
màrmol blanc 

20 30 60 1 0,9 

Pedra mitja, 
ciment, màrmol 

colorejat clar 

40 60  120 1,1 1 

Totxo groc clar 35 50 100 1,2 0,9 

Totxo marró clar 40 60  120 1,2 0,9 

Totxo fosc 120 180 360 1,3 1,2 

Alumini natural 200 300 600 1,2 1 

...      

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.23. Valors d’il·luminació recomanats en funció de la tipologia de materials.                 
                                                                                                           Font: [IAC] 
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Il·luminació d’àrees exteriors 

El concepte d’àrea exterior inclou els següents espais: 

• Magatzems i aparcaments. 

• Enllumenats esportius. 

• Àrees exteriors d’edificis públics o privats. 

• Equipaments a l’exterior. 

• Àrees lúdiques i recreatives. 

• Treballs a l’exterior. 

Per a tots ells, un petit resum de les limitacions del Reglament és el que es presenta tot 
seguit: 

 Els nivells d’il·luminació aconseguits per a cada cas s’hauran de justificar en funció de 
l’activitat que s’hi desenvolupi. 

 El funcionament d’aquestes instal·lacions durant horari nocturn (veure punt 6.2.5) 
estarà subjecte d’autorització per part de l’Ajuntament de la població, previ informe de 
l’Oficina Tècnica. 

 Els enllumenats de seguretat han de presentar uns nivells d’il·luminació d’acord amb 
els criteris establerts pel Reglament. 

Pel que fa a les recomanacions, es tracten dos casos per separat: 

a) Instal·lacions esportives. 

b) Àrees industrials, d’emmagatzematge i d’aparcament. 

En el cas d’instal·lacions esportives es comenten certs criteris per a aconseguir nivells 
d’il·luminació, uniformitat i enlluernament adequats. També es comenten les disposicions 
típiques de lluminàries en camps de bàsquet, tennis i futbol. 
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Pel cas d’àrees industrials, d’emmagatzematge i aparcament es descriuen els valors 
recomanats d’il·luminació i uniformitat mitjana en funció de la categoria. La següent Taula 
6.24 n’és un exemple: 

 

Categoria Exemples Emitjà horitzontal (lux) Ug 

Treball molt bast 
Manipulació de grans 
objectes i matèries primes 
(curta duració). Càrrega i 
descàrrega de materials a 
granel 

20 0,25 

Treball bast 
Manipulació de grans 
objectes i matèries primes 
(contínuament). 
Apilament de càrregues, 
llocs de control a àrees 
d’aparcament  

50 0,25 

Treball normal 
Treball corrent amb eines. 
Lectura d’etiquetes 100 0,40 

Treball fi 
Pintura, treball elèctric. 
Tots els treballs amb 
eines de potència. 
Muntatge de tuberies. 
Inspecció 

200 0,50 

Moviment de vianants 
Només moviment de 
persones 5 0,15 

Vehicles de moviment lent 
Moviment de carretons 
elevadors. Lloguer de 
cotxes. Evitar obstacles a 
les àrees d’aparcament 

10 0,25 

Tràfic normal 
Tràfic normal (fins a 40 
km/h). Principals artèries 
dins àrees d’aparcament 

20 0,40 

Àrees de baix risc 5 0,15 

Àrees de risc mitjà 20 0,25 

Àrees de risc alt 

 
El nivell de risc és 
determinat considerant la 
probabilitat d’accidents i la 
conseqüència de pèrdues 
o danys en l’equipament 50 0,40 

 

 

 

Taula 6.24. Nivells d’il·luminació i d’uniformitat mitjana recomanats per a àrees industrials, 
d’emmagatzematge i aparcament.                                                                              Font: [IAC] 
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6.7. Casos particulars de sistemes d’enllumenat. Justificació 

S’han considerat dos casos particulars de sistemes d’enllumenat: 

 Enllumenats ornamentals i festius. 

 Rètols lluminosos. 

El tractament d’aquest casos es realitza per separat ja que les limitacions que imposa el 
Reglament són mínimes. Ara bé, igualment importants a l’hora d’afrontar el problema de la 
contaminació lumínica. 

Les obligacions per a cadascun dels casos es comenten a continuació: 

Enllumenats ornamentals i festius 

Respecte els enllumenats ornamentals i festius, aquests requeriran d’autorització per part de 
l’Ajuntament de la població on es desenvolupin quan es compleixi alguna d’aquestes dues 
condicions: 

• S’utilitzin en horari nocturn. 

• El seu període de funcionament sigui superior a una setmana. 

Rètols lluminosos 

• Durant horari nocturn (veure punt 6.2.5) només podran funcionar aquells rètols 
lluminosos que compleixin amb una funció informativa necessària de posició i 
existència (farmàcies, gasolineres, hotels, transports públics...). Mai els de caire 
comercial i/o publicitari. 

• Per als rètols que se’ls hi permeti el funcionament en horari nocturn, el Reglament en 
limita el valor màxim de luminància en condicions de servei.  

Els dos casos particulars ací comentats són àmpliament explicat al capítol A.7 de l’Annex A. 
Es recomana la seva lectura. 
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7. Exemples pràctics d’aplicació del Manual 
Genèric que desenvolupa el Reglament. 
Justificació 

Com a complement del Manual Genèric, íntegrament explicat a l’Annex A, es presenten dos 
exemples pràctics d’aplicació del mateix.  

Aquests exemples pretenen facilitar la comprensió del Manual i fer-ne més senzilla la seva 
aplicació. 

El primer dels exemples és un projecte d’il·luminació d’una via urbana, mentre que el segon 
fa referència al disseny d’una instal·lació d’enllumenat d’una via interurbana destinada al 
trànsit de vehicles. 

En ambdós casos s’han seguit totes i cadascuna de les etapes que han estat exposades al 
Manual Genèric. 

Aquests exemples pràctics són descrits i desenvolupats a l’Annex B.  

A continuació s’exposen els aspectes més importants i les conclusions de cadascun d’ells. 

7.1. Disseny d’una instal·lació d’enllumenat urbà 

7.1.1. Introducció 

S’ha considerat com a via urbana a il·luminar un tram del Passeig Maragall comprès entre els 
números 276 – 348 i 307 - 369, situat a la ciutat de Barcelona. Malgrat que aquest tram ja 
està dotat d’un sistema d’enllumenat, el disseny s’ha realitzat com si fos de nova construcció. 

La descripció física de l’emplaçament que es vol il·luminar es presenta a la següent Figura 
7.1: 
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La longitud total del tram objecte d’estudi és de 540 metres. 

7.1.2. Zonificació 

El tram a zonificar correspon a una zona residencial qualificable com a zona de serveis amb 
una activitat comercial i nocturna poc intensa. Les zones P.E.I.N i E.N.P.E més pròximes es 
troben situades a més de 5 Km. de distància.  

D’acord amb aquesta informació, la totalitat del tram es defineix com a zona E3. 

La zonificació de l’espai a il·luminar es resumeix de forma clara a la següent Taula 7.1: 

 

Via Des del número Fins al número Zona 

Passeig de Maragall 276 348 E3 

Passeig de Maragall 307 369 E3 

 

 

 

 

Figura 7.1. Descripció física del tram a il·luminar. 

Taula 7.1. Zonificació del tram de via urbana. 
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7.1.3. Classificació de la via 

S’han diferenciat dues parts a la via objecte d’il·luminació: 

a) La part de la via destinada als vianants: les dues voreres. 

b) La part de la via destinada al trànsit de vehicles: la zona d’aparcament i la calçada. 

Cada part s’estudia per separat. D’aquesta manera es volen aconseguir uns nivells lumínics 
adequats al tipus d’usuari de cada part de la via. 

Part de la via destinada als vianants: les dues voreres 

L’afluència de vianants en aquesta part permet distingir dos períodes de temps diferents: 

I. Des de l’encesa de l’enllumenat (que variarà en funció de l’hora de posta de sol) fins 
a les 23 hores, on l’afluència de vianants per cada vorera és mitjana (entre 200 i 400 
vianants per hora i per vorera). 

II. Des de les 23 hores fins a l’apagada de l’enllumenat (que dependrà de l’hora de 
sortida del sol), on l’afluència de vianants per cada vorera és moderada (menys de 
200 vianants per hora i per vorera). 

En el primer cas, el tram a il·luminar es classifica com a espai P2. 

En el segon cas, el tram a il·luminar es classifica com a espai P3. 

Al presentar aquesta part de la via dues classificacions diferents, les prestacions lumíniques 
que s’hauran de garantir en cada cas també hauran de ser diferents. Conseqüentment, serà 
necessari l’adopció d’un sistema de regulació de flux. 

Un petit resum de la classificació de les dues voreres es mostra a la següent Taula 7.2: 

 

Via Des de l’hora Fins a l’hora Des del dia Fins al dia Classificació

Passeig de 
Maragall 

D’encesa de 
l’enllumenat 

23 hores 1 de gener 31 de 
desembre 

P2 

Passeig de 
Maragall 

23 hores D’apagada de 
l’enllumenat 

1 de gener  31 de 
desembre 

P3 

 
Taula 7.2. Classificació de les voreres. 
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Part de la via destinada al trànsit de vehicles: la zona d’aparcament i la calçada 

La calçada i la zona d’aparcament presenten un intensitat de circulació mitjana diària 
elevada.  

El control de trànsit és bo donada l’existència d’indicadors, senyals i regulacions (semàfors, 
senyals de tràfic, marques a la calçada,...). 

D’acord amb aquestes dues informacions, la classificació corresponent a aquesta part de la 
via és ME3. 

Un resum de la classificació de la zona d’aparcament i la calçada es presenta a la següent 
Taula 7.3: 

 

Via Des de l’hora Fins a l’hora Des del dia Fins al dia Classificació 

Passeig de 
Maragall 

D’encesa de 
l’enllumenat 

D’apagada de 
l’enllumenat 

1 de gener 31 de 
desembre 

ME3 

 

 

7.1.4. Caracterització d’aspectes territorials, funcionals i de la població 

No existeix cap aspecte ni territorial, ni funcional, ni de la població que pugui afectar a les 
prestacions lumíniques de la instal·lació. 

7.1.5. Definició de les característiques lumíniques de la instal·lació 

Novament, cal diferenciar entre la part de la via destinada a l’ús de vianants (les dues 
voreres), i la part de la via destinada al trànsit de vehicles (la zona d’aparcament i la calçada). 

Part de la via destinada a ús de vianants: les dues voreres 

La definició de les característiques lumíniques de les dues voreres s’ha de realitzar per a 
cadascuna de les dues classificacions que presenta aquesta part de la via. No és necessari 
realitzar-la per a cadascun dels dos horaris definits pel Reglament ja que les quan voreres es 
classifiquen com a espai P2 sempre ho fan en horari normal i s’ha considerat que quan la 
classificació és P3, l’horari és sempre nocturn. 

Taula 7.3. Classificació de la zona d’aparcament i la calçada. 
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Primer cas: des de l’encesa de l’enllumenat fins a les 23 hores. Durant aquest període de 
temps les dues voreres es classifiquen com a espai P2. 

La següent Taula 7.4 mostra els valors màxims permesos pel Reglament en condicions de 
servei i les recomanacions per a aquest cas: 

 

Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux) 6÷8 12,5 

Emitjà Vertical (lux) - 10 

FHS % - 15 

I (Kcd) - 100 

Enlluernament pertorbador (TI%) - 15 

Enlluernament molest (G) ≥4 - 

Ue 1/20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.4. Recomanacions/limitacions cas primer voreres. 
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Segon cas: des de les 23 hores fins a l’apagada de l’enllumenat. Durant aquest període de 
temps les dues voreres es classifiquen com a espai P3. 

La següent Taula 7.5 mostra els valors màxims permesos pel Reglament sota condicions de 
servei i les recomanacions per a aquest cas: 

 

Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux) 4÷6 9 

Emitjà Vertical (lux) - 2 

FHS % - 15 

I (Kcd) - 1 

Enlluernament pertorbador (TI%) - 15 

Enlluernament molest (G) ≥4 - 

Ue 1/40 - 

 

 

Part de la via destinada a ús de vehicles: la zona d’aparcament i la calçada 

Malgrat que aquesta part de la via presenta una única classificació (ME3), s’ha considerat 
oportú fer una distinció entre horari normal i horari nocturn, ja que les limitacions imposades 
pel Reglament són diferents en ambdós períodes de temps. 

Així mateix, s’observa que la intensitat de trànsit disminueix lleugerament durant l’horari 
nocturn. Conseqüentment, les recomanacions per horari normal i per horari nocturn tampoc 
seran les mateixes . 

Primer cas: funcionament des de l’encesa de l’enllumenat fins a les 23 hores (horari 
d’hivern) o les 24 hores (horari d’estiu). Intensitat mitjana de circulació elevada. 

La següent Taula 7.6 mostra els valors màxims permesos pel Reglament en condicions de 
servei així com un seguit de recomanacions: 

 

Taula 7.5. Recomanacions/limitacions cas segon voreres. 
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 Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux) 12÷16 - 

Emitjà Vertical (lux) - 10 

Lmitja(cd/m2) >1,0 1,25 

FHS % - 15 

I (Kcd) - 100 

Enlluernament pertorbador (TI%) ≤15 15 

Enlluernament molest (G) ≥5 - 

U0 0,4 - 

 

Segon cas: funcionament des de les 23 hores (en horari d’estiu) o les 24 hores (en horari 
d’hivern) fins a l’apagada de l’enllumenat. La intensitat mitjana de trànsit és moderada. 

La següent Taula 7.7 mostra els valors màxims permesos pel Reglament en condicions de 
servei i un seguit de recomanacions: 

 

Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux) 7÷12 - 

Emitjà Vertical (lux) - 5 

Lmitja(cd/m2) >1 1,25 

FHS % - 15 

I (Kcd) - 1 

Enlluernament pertorbador (TI%) ≤20 15 

Enlluernament molest (G) ≥4 - 

U0 0,3 - 

 

Taula 7.6. Recomanacions/limitacions cas primer zona d’aparcament i calçada. 

Taula 7.7. Recomanacions/limitacions cas segon zona d’aparcament i calçada. 
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7.1.6. Definició del elements lumínics de la instal·lació 

La definició dels diferents elements lumínics de la instal·lació es realitza de forma detallada a 
l’apartat B.1.6 de l’Annex B. Allí s’expliquen els diferents criteris de selecció d’elements 
lumínics i de la seva ubicació que s’han seguit. 

Tot seguit només es mostra un resum dels diferents elements escollits, les seves 
característiques i la seva ubicació (Taula 7.8): 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ   
    
LLUMINÀRIA   
Tipus INDALUX Viento 150 – IVH1 
Inclinació 0º 
Posició de l'eix òptic 5 m des de l'origen de la vorera 
LÀMPADA   
Tipus VSAP OSRAM Vialox Nav-T 150 
Potència 150 W 
Flux nominal 14,5 klm 
SUPORTS   
Alçada 10 m  
Situació 3,5 m des de l'origen de la vorera 
Ubicació Tresbolillo 
Interdistància 18 m 
REGULACIÓ DE FLUX   
Tipus Reactància de doble nivell convencional 
INSTAL·LACIÓ   
Factor de manteniment 0,7 
CALÇADA   
Tipus CIE R3 
Factor de reflexió 0,07 

 

 

7.1.7. Càlculs d’enllumenat 

Mitjançant el programa de disseny d’instal·lacions d’enllumenat Indalwin 4.2, es comprova 
que les prestacions lumíniques obtingudes del disseny realitzat compleixen amb totes les 
obligacions del Reglament i amb les recomanacions plantejades. 

El resultat es descriu i es justifica àmpliament a l’Annex B, apartat B.1.8.  

Taula 7.8. Característiques de la instal·lació del Passeig Maragall. 
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7.1.8. Vista general de la instal·lació 

Un cop s’ha comprovat que els resultats obtinguts són òptims, es pot donar el disseny de la 
instal·lació per finalitzat. 

Com a imatge final, es presenta la següent Figura 7.2, on es mostra l’execució material del 
sistema d’enllumenat dissenyat: 

  

 

7.2. Disseny d’una instal·lació d’enllumenat d’una via no 
urbana destinada al trànsit de vehicles 

7.2.1. Introducció 

Tot seguit es presenta un petit resum del segon exemple d’aplicació del Manual Genèric, 
desenvolupat íntegrament a l’apartat 2 de l’Annex B.  

S’ha escollit com a exemple de via no urbana destinada al trànsit de vehicles un tram 
d’autopista, essent les dades corresponents a aquesta via no reals.  

Concretament, s’ha considerat que el tram a il·luminar discorre entre els punts quilomètrics 
7,00 i 9,48 de l’autopista AU – 7 i que comunica les poblacions A i B. 

Figura 7.2. Vista general de la instal·lació del Passeig Maragall. 
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Una breu descripció física del tram objecte de disseny, amb les parts més importants i les 
seves dimensions, és la que es presenta a la següent Figura 7.3: 

 

També comentar que la longitud total del tram a il·luminar és de 2484 metres. 

7.2.2. Zonificació 

El tram objecte d’il·luminació es troba situat fora de perímetre urbà i a més de 5 Km. de les 
zones P.E.I.N i E.N.P.E més properes.  

Conseqüentment, la totalitat del tram es defineix com a zona E2. 

Com a resum de la zonificació, es presenta la següent Taula 7.9: 

 

Via Punt quilomètric 
inicial 

Punt quilomètric 
final 

Zona 

Autopista AU – 7 7,00 9,48 E2 

 

 

 

Figura 7.3. Descripció física del tram d’autopista a il·luminar. 

Taula 7.9. Zonificació del tram d’autopista a il·luminar. 
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7.2.3. Classificació de la via 

A l’ésser la via objecte d’il·luminació una autopista els únics usuaris possibles són 
determinats tipus de vehicles. La diferenciació entre parts de la via destinades a vianants i 
parts de la via destinades a vehicles no és necessària. 

Quan es tracta de realitzar la classificació de vies no urbanes destinades al trànsit de 
vehicles un aspecte molt important a tenir en compte és la intensitat mitjana diària de tràfic 
(IMD). 

Pel cas que pertoca, el valor de IMD no és sempre constant. S’observa que els cap de 
setmana es produeix un augment considerable de la circulació ja que el tram objecte 
d’il·luminació es troba situat en una zona de segones residències.   

En conseqüència, cal considerar dos períodes de temps diferents: 

 Primer període: de dilluns a dijous.  

El valor de IMD, per a cadascun dels dies d’aquest primer període, és, 
aproximadament, d’uns 23.000 vehicles. 

 Segon període: de divendres a diumenge. 

El valor de IMD, per a cadascun dels dies d’aquest segon període, és, 
aproximadament, d’uns  40.000 vehicles. 

Ara bé, ni els 23.000 vehicles que passen diàriament de dilluns a dijous, ni els 40.000 de 
divendres a diumenge, ho fan de manera uniforme. Dins d’un mateix dia, hi ha hores on la 
intensitat de trànsit és molt elevada i hores en les quals és baixa. Lògicament, aquestes 
diferències d’intensitat han ser analitzades. 

Primer període: de dilluns a dijous. 

Dels 23.000 vehicles que passen diàriament, el gran gruix (aproximadament 17.000) ho fan 
des de les 9 fins a les 23 hores. Durant aquestes hores es considera que la intensitat de 
trànsit és mitjana. 

Els restants 6.000 circulen de forma molt fluïda des de les 23 hores fins a les 9 hores del dia 
següent. La intensitat mitjana de trànsit és baixa. 
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A efectes pràctics d’enllumenat, es distingeixen dos horaris diferents: 

a) Des de l’encesa de l’enllumenat fins a les 23 hores. 

b) Des de les 23 hores fins a l’apagada de l’enllumenat. 

Per les hores definides a l’apartat a), es considera que la intensitat de trànsit és mitjana i, per 
tant, li correspon una classificació ME2. 

Per les hores definides a l’apartat b), la intensitat de trànsit és baixa, essent la classificació 
del tram a il·luminar ME3. 

Tota aquesta informació es resumeix a la següent Taula 7.10: 

 

Via Des de l’hora Fins a l’hora Des del 
dia 

Fins al 
dia 

Classificació 

Autopista AU – 7 D’encesa de 
l’enllumenat 

23 hores Dilluns Dijous ME2 

Autopista AU – 7 23 hores D’apagada de 
l’enllumenat 

Dilluns Dijous ME3 

 

 

Segon període: de divendres a diumenge 

Dels 40.000 vehicles que passen diàriament,  un 25.000 ho fan densament des de les 9 fins 
a les 23 hores. Es considera que la intensitat mitjana de trànsit és elevada per aquest interval 
horari. 

Els restants 15.000 vehicles circulen de forma normal des de les 23 hores fins a les 9 hores 
del dia següent. La intensitat de trànsit és considera mitja durant aquestes hores. 

A efectes pràctics d’enllumenat, es distingeixen dos horaris: 

a) Des de l’encesa de l’enllumenat fins a les 23 hores. 

b) Des de les 23 hores fins a l’apagada de l’enllumenat. 

Taula 7.10. Classificació de la via de dilluns a dijous. 
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Durant les hores definides a l’apartat a), la intensitat de trànsit és elevada. El tram d’autopista 
objecte d’estudi es classifica com a via ME1. 

Durant les hores definides a l’apartat b), la intensitat de trànsit és mitja. La via a il·luminar es 
classifica com a espai ME2. 

Tota aquesta informació queda resumida a la següent Taula 7.11: 

 

Via Des de l’hora Fins a l’hora Des del 
dia 

Fins al 
dia 

Classificació 

Autopista AU – 7 D’encesa de 
l’enllumenat 

23 hores Divendres Diumenge ME1 

Autopista AU – 7 23 hores D’apagada de 
l’enllumenat 

Divendres Diumenge ME2 

 

 

Com s’ha descrit anteriorment, la via a il·luminar presenta diferents classificacions, funció del 
dia i de l’hora. Conseqüentment, els nivells d’il·luminació hauran de ser diferents essent 
necessari l’adopció d’un sistema de regulació de flux. 

7.2.4. Definició de les característiques lumíniques de la instal·lació 

La definició de les característiques lumíniques de la instal·lació s’ha de realitzar per a 
cadascun dels conjunts de dies diferenciats a l’apartat anterior. 

Primer període: de dilluns a dijous. 

Primer cas: funcionament des de l’encesa de l’enllumenat fins a les 23 hores. La 
classificació corresponent de la via és ME2. 

Els valors màxims permesos pel Reglament en condicions de servei i les recomanacions per 
aquest cas són mostrats a la Taula 7.12: 

 

 

 

Taula 7.11. Classificació de la via de divendres a diumenge. 
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Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux) 25 - 28  - 

Emitjà Vertical (lux) - 5 

Lmitja(cd/m2) > 1,5 1,875 

FHS % - 5 

I (Kcd) - 50 

Enlluernament pertorbador (TI%) ≤ 10 10 

Enlluernament molest (G) ≥ 7 - 

Ug ≥ 0,5 - 

Ue ≥ 0,3 - 

Uo ≥ 0,6 - 

Ul ≥ 0,7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.12. Recomanacions/limitacions primer cas de dilluns a dijous. 
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Segon Cas: des de les 23 hores fins a l’apagada de l’enllumenat. La classificació 
corresponent de la via és ME3. 

La definició de les característiques lumíniques es presenta a la següent Taula 7.13: 

 

Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux) 19 – 22  - 

Emitjà Vertical (lux) - 2 

Lmitja(cd/m2) > 1,0 1,25 

FHS % - 1 

I (Kcd) - 0,5 

Enlluernament pertorbador (TI%) ≤ 10 10 

Enlluernament molest (G) ≥ 7 - 

Ug ≥ 0,5 - 

Ue ≥ 0,3 - 

Uo ≥ 0,6 - 

Ul ≥ 0,7 - 

 

 

Segon període: de divendres a diumenge. 

Primer cas: des de l’encesa de l’enllumenat fins a les 23 hores. La classificació del tram a 
il·luminar és ME1.  

La definició de les característiques lumíniques es presenta a la següent Taula 7.14: 

 

 

Taula 7.13. Recomanacions/limitacions segon cas de dilluns a dijous. 
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Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux) 28 – 30  - 

Emitjà Vertical (lux) - 5 

Lmitja(cd/m2) > 2,0 2,5 

FHS % - 5 

I (Kcd) - 50 

Enlluernament pertorbador (TI%) ≤ 10 10 

Enlluernament molest (G) ≥ 7 - 

Ug ≥ 0,5 - 

Ue ≥ 0,3 - 

Uo ≥ 0,6 - 

Ul ≥ 0,7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.14. Recomanacions/limitacions primer cas de divendres a diumenge. 
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Segon cas: des de les 23 hores fins a l’apagada de l’enllumenat. La via es classifica com a 
espai ME2. 

La següent Taula 7.15 mostra la definició de les característiques lumíniques de la instal·lació 
per aquest segon cas: 

 

Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux) 25 - 28  - 

Emitjà Vertical (lux) - 2 

Lmitja(cd/m2) > 1,5 1,875 

FHS % - 1 

I (Kcd) - 0,5 

Enlluernament pertorbador (TI%) ≤ 10 10 

Enlluernament molest (G) ≥ 7 - 

Ug ≥ 0,5 - 

Ue ≥ 0,3 - 

Uo ≥ 0,6 - 

Ul ≥ 0,7 - 

 

 

7.2.5. Definició dels elements lumínics de la instal·lació 

Un cop s’ha realitzat la definició de les característiques lumíniques de la instal·lació, és 
necessari escollir i situar un seguit d’elements luminotècnics (làmpades, lluminàries, 
suports...) que en permetin el seu compliment.  

Aquest procediment es descriu i justifica de forma detallada a l’apartat B.2.5 de l’Annex B. 

Tot seguit se’n presenten els resultats a la següent Taula 7.16: 

 

Taula 7.15. Recomanacions/limitacions segon cas de divendres a diumenge. 



Pàg. 90  Memòria 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ   
    
LLUMINÀRIA   
Tipus INDALUX Viento 150 – IVH1 
Inclinació 0º 
Posició de l'eix òptic 5,5 m 
LÀMPADA   
Tipus VSAP OSRAM Vialox Nav-T 250 
Potència 250 W 
Flux nominal 27 klm 
SUPORTS   
Alçada 12 m  
Situació 1,5 m des de l'origen de la vorera 
Ubicació Unilateral a cada calçada 
Interdistància 23 m 
REGULACIÓ DE FLUX   

Tipus 
Reductor – Estabilitzador de flux en 
capçalera 

INSTAL·LACIÓ   
Factor de manteniment 0,7 
CALÇADA   
Tipus CIE R3 
Factor de reflexió 0,07 

  

 

7.2.6. Càlculs d’enllumenat 

Havent finalitzat la definició dels elements lumínics de la instal·lació, es necessari comprovar 
que les prestacions lumíniques que se’n deriven són les desitjades. 

Aquesta comprovació s’ha realitzat amb el programa de disseny d’instal·lacions d’enllumenat 
Indalwin 4.2 i es descriu i justifica, àmpliament, a l’apartat B.2.7 de l’Annex B.  

 

 

 

 

Taula 7.16. Característiques de la instal·lació d’enllumenat. 
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7.2.7. Vista general de la instal·lació 

Amb el compliment de les característiques lumíniques de la instal·lació, que havien estat 
definides prèviament, conclou el disseny de la instal·lació d’enllumenat. 

Només queda mostrar-ne una visió general, que es realitza a la següent Figura 7.4: 

 

 

 

 

Figura 7.4. Vista general de la instal·lació d’enllumenat del tram d’autopista AU-7. 
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Conclusions 

Un dels problemes importants fruit del desenvolupament econòmic i social dels nuclis urbans 
és la Contaminació Lumínica. Els sistemes d’enllumenat són instal·lacions bàsiques per a 
assegurar i garantir una bona qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. 

Ara bé, en masses ocasions, es tendeix a dissenyar i utilitzar l’enllumenat de manera 
abusiva, sense tenir en compte les possibles conseqüències que se’n poden derivar. 

És necessari adoptar solucions sostenibles, respectuoses amb el medi ambient i que, a la 
vegada, satisfacin les necessitat lumíniques de la població. 

La realització de projectes d’enllumenat exterior, tant de nova construcció com d’adequació 
d’instal·lacions ja realitzades, d’acord amb el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 
31 de Maig, n’és un bon exemple. 

Si tots i cadascun dels projectes d’enllumenat exterior que es realitzen satisfan les 
obligacions del Reglament, s’aconseguirà reduir, de forma important, el desmesurat 
increment  en l’emissió de llum artificial cap al cel nocturn. Una manera senzilla, clara i 
precisa d’aconseguir-ho és seguir la metodologia desenvolupada al Manual. 

Al Manual es deixa constància que a l’hora de dissenyar correctament una instal·lació 
d’enllumenat cal tenir en compte els següents aspectes: 

• No totes les instal·lacions han de complir amb les mateixes obligacions. N’hi haurà de 
comunes per a tots els projectes i n’existiran d’altres que només afectaran a 
determinades tipologies.  

• S’ha de prioritzar la instal·lació d’elements luminotècnics que afavoreixin l’estalvi i 
l’eficiència energètica. Un clar exemple són les làmpades de vapor sodi o els 
sistemes de control i regulació de l’enllumenat. 

• És necessari que les prestacions lumíniques de les instal·lacions s’adaptin, el màxim 
possible, a les necessitats reals de cada espai.  
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Amb tot, la reducció de la Contaminació Lumínica, comporta beneficis tals com: 

• Millora de les condicions d’habitat natural de moltes espècies animals. 

• Disminució de la potència instal·lada i, en conseqüència, disminució de l’emissió de 
gasos contaminants. 

En definitiva, l’aplicació del Manual pel desenvolupament de projectes d’enllumenat exterior 
d’acord amb el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig, a tots els 
projectes d’enllumenat exterior suposaria un canvi important en el saber fer de les 
instal·lacions l’enllumenat: permetent satisfer les necessitats lumíniques de la població al 
mateix temps que impulsaria un desenvolupament sostenible. 
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Pressupost 

La finalitat del present projecte ha estat l’elaboració d’un Manual Genèric pel 
desenvolupament de projectes d’enllumenat exterior d’acord amb el Reglament que 
desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de Maig. 

A més a més, amb l’objectiu de facilitar la comprensió de la metodologia presentada al 
Manual s’han confeccionat: 

• Dos exemples d’aplicació. 

• Un annex on es descriuen les magnituds lumíniques més importants. 

• Un annex on s’exposen diferents tipologies d’elements d’enllumenat i les seves 
característiques més destacades. 

D’aquesta manera, s’ha estructurat el pressupost en quatre parts diferenciades: 

 Primera part: elaboració del projecte, amb les diferents tasques que s’han 
realitzat des del seu inici fins al seu acabament. 

 Segona part: consulta i revisió del treball realitzat. 

 Tercera part: edició, on s’inclouen tots els treball de redacció de la memòria. 

 Quarta part: valoració econòmica dels recursos materials utilitzats en la 
realització del projecte (material d’oficina, material informàtic, fotocòpies...). 

Respecte el honoraris per hora de les diferents categories professionals, aquests s’han 
obtingut del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, distingint-ne les següents: 

o Consultor expert, que ha realitzat les tasques de consulta i revisió del treball realitzat 
(Enginyer Industrial D. Víctor P. Albert Barberà), amb una tarifa de 150 €/hora. 

o Enginyer Júnior (Jordi Mezquita Monlau) amb una tarifa de 36 €/hora. 

o Administratiu per a la realització de l’edició amb una tarifa de 12 €/hora. 

Una altre factor a considerar és l’amortització del material informàtic utilitzat (ordinador, 
impressora, ...). Es considera una inversió inicial de 1.200 €, un període de temps sense 
quedar-se obsolet de 2 anys i una mitjana de 5 hores/dia de funcionament. 
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Calculant l’amortització com el quocient entre la inversió inicial  i la vida útil dels equips, 
s’obté un resultat de 600 € /any. Fent la suposició de que cada any consta de 240 dies 
laborables i sabent que la mitjana diària de funcionament és de 5 hores/dia, el resultat de 
l’amortització és de 0,5 €/hora. 

Havent exposat totes aquestes consideracions, el següent pas és mostrar el Pressupost 
global de l’elaboració del projecte, que es presenta a la següent Taula 9.1: 
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Part Activitat 
Categoria 

Professional 
Hore

s 
Tarifa 
(€/h) 

Cost total 
(€) 

Elaboració del 
projecte Establiment dels objectius Enginyer Júnior 5 36 180
  Anàlisi del Reglament   5 36 180
  Estructuració del projecte   4 36 144
  Recopilació d'informació per a l'elaboració del Manual Genèric   20 36 720
  Elaboració del Manual Genèric (Annex A)   160 36 5760
  Aprenentatge del Programa Informàtic Indalux 4.2    6 36 216
  Recopilació d'informació per a l’elaboració dels casos pràctics   3 36 108
  Elaboració dels exemples pràctics d'aplicació del Manual (Annexos B i C)   140 36 5040
  Recopilació d'informació per a l'elaboració dels Annexos D, E, F i G   3 36 108
  Elaboració dels Annexos D, E, F i G   35 36 1260

  TOTAL 1   381   13716
Consulta i revisió Consulta i revisió del treball realitzat Consultor expert 20 150 3000

  TOTAL 2   20   3000
Edició del projecte Redacció de la memòria Administratiu 55 12 660
  Redacció del pressupost   20 12 240

  TOTAL 3   75   900
Recursos materials Amortització del material informàtic   420 0,5 210
  Material d'oficina       200

  TOTAL 4   420   410
  TOTAL 1+TOTAL 2+TOTAL 3 + TOTAL 5       18026
  I.V.A (16%)       2884
  TOTAL FINAL       20910

Taula 9.1. Pressupost d’elaboració del projecte. 
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Per tant, el cost final del projecte és de: 

VINT MIL NOU–CENTS DEU EUROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Mezquita Monlau 

Barcelona, Setembre 2004. 
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