
Annex A. Manual Genèric pel Desenvolupament de projectes d’enllumenat exterior. Pàg. 1 

 

ANNEX A. MANUAL GENÈRIC PEL DESENVOLUPAMENT 
DE PROJECTES D’ENLLUMENAT EXTERIOR.  

El Manual Genèric que a continuació es presenta es fonamenta en el Reglament que 

desenvolupa la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental per a la protecció del medi 

nocturn.  

Objectiu 

Facilitar als tècnics d’enllumenat una guia que els permeti desenvolupar qualsevol projecte 

d’enllumenament exterior d’acord amb les limitacions imposades pel Reglament.  

Es tracta d’un document més ampli i entenedor que el propi Reglament ja que: 

• És molt visual 

• Descriu, detalladament, els passos necessaris per adequar la realització de 

qualsevol projecte a les imposicions del Reglament. 

• Introdueix una metodologia molt entenedora basada en la utilització de taules. 

• Proporciona diferents exemples d’aplicació molt útils per a la comprensió del propi 

manual. 

Abast 

L’abast del present manual compren l’aplicació del Reglament que desenvolupa la Llei 

6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn a qualsevol projecte d’enllumenat exterior dins de l’àmbit de Catalunya.  
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A.1 Generació i desenvolupament de projectes d’enllumenat 
exterior 

Les característiques lumíniques varien notablement en els diferents espais de domini públic 
i/o privat. No es poden establir uns criteris únics per a tots els projectes d’enllumenat exterior. 
Cal analitzar recomanacions diferenciades per a les diferents tipologies de vies i/o de 
projectes que s’exposen a continuació. 

Es recomana als tècnics d’enllumenat interpretar els apartats A.2, A.4, A.5 i A.6 de la 
següent manera: 

• A l’apartat A.2 s’exposen un conjunt d’imposicions que afecten a tots els projectes 
d’enllumenat exterior. Aquestes imposicions són explicades sense seguir un ordre 
determinat.  

• És important que el projectista prengui consciència d’aquestes restriccions però es 
recomana fortament seguir els passos que s’exposen als apartats A.4, A.5 o A.6 (en 
funció de la tipologia de projecte) a l’hora de realitzar el disseny de la instal·lació, ja 
que s’estructuren seguint un ordre lògic en el desenvolupament del projecte. A més a 
més, en aquests passos es torna a fer referència a les obligacions de l’apartat A.2. 

A.2 Restriccions i consideracions del Reglament que afecten a 
tots els projectes d’enllumenat exterior 

A l’hora d’afrontar la realització de qualsevol projecte d’enllumenat exterior, ja sigui de nova 
realització o d’actualització d’un sistema d’enllumenament ja realitzat, el tècnic ha de tenir en 
compte un seguit de condicions generals, imposades pel Reglament, i que cal complir. 

Un cop analitzades totes aquestes imposicions, el projectista n’haurà de tenir en compte 
d’altres que venen determinades per la tipologia del projecte a desenvolupar i que no són de 
caràcter general per a tots els casos. 

Aquestes restriccions són les que es desenvolupen en els següents apartats A.4, A.5 i A.6. 
En aquests es tornarà a fer menció a les obligacions d’aquest apartat A.2, que s’exposen a 
continuació. 
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A.2.1 Instal·lacions i aparells d’enllumenament 

Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament s’han de dissenyar i instal·lar amb l’objectiu 
d’: 

• Evitar la contaminació lumínica 

• Afavorir l’estalvi, l’ús i l’aprofitament energètic 

A.2.2 Zonificació del territori 

Un dels aspectes més importants que el tècnic ha de tenir en compte a l’hora d’afrontar un 
projecte d’il·luminació exterior és el concepte de la zonificació del territori. S’entén per 
zonificació la divisió dels diferents espais del territori en funció de la seva vulnerabilitat a la 
contaminació lumínica. 

És de vital importància saber a quina zona correspon cada espai i tenir molt present que un 
mateix espai (carrer, passeig, ...) pot presentar parts que pertanyin a zones diferents. 

Zones considerades pel Reglament: 

1. ZONES E1 

• Són totes aquelles àrees que es troben incloses en el Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN), (parcs nacionals, zones de bellesa natural destacada, espais 
protegits...). 

• Zones incluïdes dins de l’àrea d’influència d’un “Punt de referència”. 

Els punts de referència són punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o 
natural especial. Són fixats per Resolució del Director/a General de Qualitat 
Ambiental. Per a cada punt hi ha una àrea al seu voltant considerada a tots 
els efectes com a zona E1. El radi d’aquesta àrea és definit per l’Oficina 
Tècnica de Protecció del Medi Nocturn. En l’actualitat queda definit com a 
únic punt de referència l’Observatori Astronòmic del Montsec. La seva àrea 
d’influència inclou tots el municipis que constitueixen el Consorci del Montsec.  
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2. ZONES E2 

Són les zones que es detallen a continuació: 

• Zones residencials o comercials situades a menys de 2 Km. d’una àrea 
inclosa en el “Pla d’Espais d’Interès Natural”. Cal tenir en compte que els 
Ajuntaments poden ampliar aquesta distància d’influència. 

• Zones residencials o comercials situades a menys de 5 Km. d’un espai 
natural de protecció especial. Cal tenir en compte que els Ajuntaments poden 
ampliar aquesta distància d’influència. 

• Zones rurals perifèriques a la població de baixa lluminositat i baixa o nul·la 
activitat nocturna. 

• Zones no incloses en els espais E1, E3 i E4. 

3. ZONES E3 

Són les àrees següents: 

a) Àrees residencials, qualificables com a zones edificables o de serveis pel 
planejament urbanístic, dins del casc urbà de les poblacions. 

b) Àrees incloses en zones E2 que l’ajuntament classifiqui com E3, sempre que 
corresponguin a activitats industrials o zones d’equipament diversos que 
puguin justificar una alta densitat d’utilització. 

c) Zones incloses en nuclis urbans amb reduïda activitat nocturna. 

4. ZONES E4 

• Són les àrees constituïdes per carrers amb un ús comercial intensiu i una 
activitat nocturna molt elevada dins del casc urbà. 

• Zones de lluminositat molt elevada situades en centres urbans amb una 
activitat nocturna elevada (zones comercials, locals d’oci...). 

No poden delimitar-se zones E4  a menys de 2 km d’una zona E1 i/o E2. 
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Com a resum de tota la informació detallada per a cada zona, es presenta la següent Taula 
A.1: 
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Taula A.1. Zonificació del territori segons el Reglament. 
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El tècnic té a l’abast diferents mitjans per tal de conèixer la zonificació de l’espai on es 
desenvolupa el projecte: 

• Pot informar-se a l’Ajuntament de la població on es realitza la instal·lació 
d’enllumenat. 

• Pot preguntar per la zonificació en el Consell Comarcal corresponent. 

• A partir de les descripcions de les diferents zones presentades en aquest punt i de la 
Taula A.1, el projectista pot estimar  la zonificació de l’àrea objecte d’il·luminació. 

• Per a determinar amb exactitud la distància entre l’espai a il·luminar i les zones 
P.E.I.N i E.N.P.E més pròximes es presenta la següent aplicació d’Internet de la 
Generalitat de Catalunya: http://sima.gencat.net/website/sima/viewer.htm 

A.2.3 Sistemes de Regulació de flux 

En algunes instal·lacions el Reglament obliga a implantar sistemes de regulació de flux. 
Aquestes instal·lacions són: 

a) Les que es troben situades en zones E1 o E2. 

O bé: 

b) Aquelles que han de variar el seu règim de funcionament pel que fa a nivells 
d’il·luminació. És a dir, en aquelles vies en les que els nivells adequats 
d’il·luminació no són constants,  sinó que varien en funció del temps. 

En tots aquests casos, els sistemes reguladors de flux no han d’afectar a la uniformitat de la 
il·luminació. És a dir, els nivells d’il·luminació dels diferents trams d’una via han de ser 
similars. 

 A títol d’exemple, si un carrer disposa de 10 lluminàries, no es vàlid aquell sistema regulador 
que n’apagui la meitat. Cal que cada lluminària presenti un nivell d’il·luminació semblant per 
tal de garantir la uniformitat de l’enllumenat. 
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A.2.4 Làmpades 

Pel que fa a les làmpades, s’utilitzaran les que compleixin tots i cadascun dels següents 
punts : 

• Presentar major eficàcia energètica i menor radiació en longituds d’ona inferiors a 
440nm1. 

• Ser compatibles amb les exigències funcionals, econòmiques, paisatgístiques i 
estètiques. 

• Segons la zonificació de la via on ens trobem, els tipus de làmpades que es poden 
emprar són els que es mostren a la següent Taula A.2: 

 

ZONA HORARI NORMAL HORARI NOCTURN 

E1 VSBP i VSAP VSBP i VSAP 

E2 TOTES VSBP i VSAP 

E3 TOTES TOTES 

E4 TOTES TOTES 

 

 

Les sigles VSBP corresponen a làmpades de Vapor de Sodi Baixa Pressió i VSAP a 
Vapor de Sodi Alta Pressió.  

 

 

                                                 

 

 

1 S’entén per llum les radiacions electromagnètiques que es poden veure, és a dir, les que presenten 
longituds d’ona compreses entre 380nm i 780nm. 

Taula A.2. Limitació de làmpades segons la zonificació del territori.                              Font: [REGLAMENT] 
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Recomanacions en l’elecció de làmpades: 

• Encara que en determinades zones el Reglament permeti la utilització de qualsevol 
tipologia de làmpades, es recomana fortament, sempre que es pugui, l’ús de les 
làmpades de vapor de sodi. 

• Cal evitar la instal·lació de làmpades amb radiacions ultraviolades (mercuri alta 
pressió) ja que atrauen fins a tres vegades més insectes que les de vapor de sodi, 
produint reduccions a la biodiversitat dels entorns naturals situats a menys d’1 Km de 
distància. 

Igualment, existeix una clara relació entre la reducció de melatonina en el cos humà 
quan és exposat durant la nit a làmpades amb radiació ultraviolada (la seva carència 
durant la nit s’associa a l’aparició de malalties com el càncer). 

Es recomana fortament consultar la informació de l’apartat E.2 de l’Annex E on s’exposen les 
diferents tipologies de làmpades existents en l’actualitat i les seves característiques més 
destacades. Pot esdevenir una informació útil en aquells casos en els que no es tingui clar 
quin tipus de làmpada utilitzar en la instal·lació. 

A.2.5 Regulació estacional i horària 

El Reglament estableix, amb caràcter general, dos tipus d’horaris diferents: 

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. 

Cal tenir en present que els Ajuntaments poden modificar l’anterior classificació. En concret 
poden establir horaris nocturns més avançats. 

A.3 Tipologies de projectes d’enllumenament exterior 

A continuació es fa una diferenciació de diverses tipologies de projectes d’enllumenament 
exterior.  

Per a cada tipus de projecte, s’exposen els passos que el projectista ha de seguir en la seva 
realització. 
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A.4 Vies urbanes  

A.4.1 Concepte de via urbana 

El terme via urbana inclou tots aquells espais exteriors situats a l’interior de pobles i ciutats 
on els vianants i/o vehicles juguen un paper important en el seu ús. És a dir, la denominació 
de via urbana inclou, en termes generals, carrers, passeigs, avingudes, parcs, jardins...  

A.4.2 Sistemàtica a seguir en la realització de projectes d’enllumenat a vies 
urbanes  

A la Figura A.1 es mostren, esquemàticament, el passos necessaris pel correcte disseny i 
implantació de sistemes d’enllumenat dins de vies urbanes: 

 

     

 

 

A.4.3 Definició de la via a il·luminar 

 

 

Definir la via que es vol il·luminar consisteix en donar informació sobre els següents punts: 

 Si el projecte a realitzar és de nova construcció o bé d’actualització d’un sistema 
d’il·luminació ja instal·lat. 

 Nomenclatura de la via, números que comprèn el tram a dissenyar i població on es 
desenvolupa el projecte. (Ex. Carrer Aribau, entre 5 – 31 i 6 – 32; Barcelona). 

 Vies que desemboquen a la via objecte d’estudi. 

 Descripció física de la via: quines zones es diferencien i quines són les seves 
dimensions (Ex. Vorera de 3 metres d’amplada, calçada de 6 metres d’amplada amb 
2 carrils i un únic sentit de circulació, vorera de 3 metres d’amplada). S’aconsella que 
la descripció física s’acompanyi d’alguna figura explicativa. 

Definició de la 
via a il·luminar 

Zonificació del 
territori 

Classificació de 
la via 

Elecció i situació dels 
elements luminotècnics 

Definició de la 
via a il·luminar 

Zonificació del 
territori 

Classificació de 
la via 

Elecció i situació dels 
elements luminotècnics 

Figura A.1. Sistemàtica  a seguir en l’enllumenat de zones urbanes. 
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 Longitud del tram a dissenyar. 

A.4.4 Zonificació del territori 

 

 

Havent fet una petita introducció de la via que es vol il·luminar, el següent pas que el 
projectista ha de tenir en compte és la zonificació del territori. Dit d’una altra manera, el tècnic 
ha de classificar la via objecte d’il·luminació dins d’una o vàries de les zones que exposa el 
Reglament.  

Per a poder realitzar la zonificació correctament, és necessari que es segueixi la informació 
exposada a l’apartat A.2.2. 

La zonificació determinarà un conjunt de restriccions que incidiran de manera directa en 
l’elecció del elements lumínics de la instal·lació.  

Pot ésser de gran utilitat, per part del projectista, l’elaboració d’un seguit de taules on 
s’exposin les característiques i les classificacions dels diferents espais urbans a il·luminar. 

La primera de les taules, Taula A.3, consisteix en la classificació de les diferents vies 
afectades pel projecte en funció de la zonificació del territori: 

 

Via Des del número Fins al número Zona 

    

    

    

 

 

 

 

Definició de la 
via a il·luminar 

Zonificació del 
territori

Classificació de 
la via 

Elecció i situació dels 
elements luminotècnics 

Taula A.3. Zonificació del territori de vies urbanes. 
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A.4.5 Classificació de les vies urbanes 

 

 

Havent determinat la zonificació de la via i/o vies que es volen il·luminar, el següent pas és 
conèixer la classificació que en fa el Reglament. 

Les calçades de les vies urbanes de trànsit important (intensitat de trànsit alta) es 
classificaran, seguint el Reglament, segons l’exposat a la següent Taula A.4. En horari 
nocturn (veure punt A.2.5), aquesta classificació s’haurà de correspondre amb les condicions 
reals d’ús durant aquest període i no a les d’hora punta. 

 

TIPUS DE VIES CLASSIFICACIÓ 

Vies urbanes de trànsit important, principals artèries urbanes, carreteres radials i de 
distribució a districtes  

Control de trànsit pobre ME2 

Control de trànsit bo ME3 

 

 

NOTA: Control de trànsit es refereix a la presència d’indicadors i senyals i a l’existència de 
regulacions. 

Els mètodes de control són:  

• Semàfors, regles prioritàries, regulació i senyals prioritàries, senyals de tràfic, senyals 
de direcció i marques a la calçada. Quan no n’hi ha o no hi ha control de trànsit, és 
considerat pobre. En cas contrari, el control de trànsit és bo. 

 

 

 

Definició de la 
via a il·luminar 

Zonificació del 
territori 

Classificació de 
la via

Elecció i situació dels 
elements luminotècnics 

Taula A.4. Classificació de les calçades de vies urbanes amb trànsit important.          Font : [REGLAMENT] 
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Les calçades de la resta de vies urbanes (intensitat de trànsit mitjana o baixa), voreres i 
altres zones urbanes es classificaran, segons el Reglament, seguint la informació de la Taula 
A.5, que es mostra a continuació: 

 

Descripció de la via Classificació 

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 

 

 

A primera vista pot semblar complicat establir la classificació de la via i/o vies on es realitza la 
instal·lació d’enllumenat a partir de la informació de les taules A.4 i A.5.  

És per això que es recomana que el tècnic utilitzi la seva pròpia experiència i intuïció a l’hora 
de classificar i, en cas de dubte, opti per l’opció més restrictiva. 

També s’aconsella que, a l’hora de classificar l’espai urbà, es distingeixi, sempre que es 
pugui, entre la part o parts destinades als vianants i la part o parts destinades al trànsit de 
vehicles. L’espai destinat als vianants seguirà sempre la classificació mostrada a la taula A.5, 
mentre que l’espai d’ús exclusiu per part de vehicles podrà classificar-se segons la Taula A.5 
– sempre que es tracti de calçades de trànsit poc important – o es classificarà seguint la 
Taula A.4 – quan la calçada sigui de trànsit important - . D’aquesta manera es garantiran 
nivells lumínics adequats pels diferents tipus d’usuaris de la via. 

 

Taula A.5. Classificació de la resta de vies urbanes.                                                                  Font: 
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A més a més, s’exposen, a continuació, algunes característiques addicionals de cadascuna 
de les vies mostrades a l’anterior Taula A.5: 

a) Les vies d’alt prestigi són aquelles que tenen un cert renom dins de la població i el 
nivell d’activitat que presenten és força elevat.  

b) Les  altres vies, amb classificació des de P2 fins a P5, són espais de menys 
importància que les vies classificades com a P1, amb un nivell d’activitat inferior. 
Acostumen a ser zones d’un caire menys comercial.  

c) La utilització per part de vianants i ciclistes d’una via ha de ser valorada pel propi 
tècnic, que ha ser capaç de distingir entre les vies P2, P3 i P4. 

d) Els espais classificats com a P2, també inclouen centres municipals o urbans 
totalment peatonals, carrers comercials totalment peatonals i centres de pobles amb 
tràfic motoritzat baix o moderat. 

e) Les vies amb classificació P3 contenen centres de pobles totalment peatonals i 
zones residencials d’alta utilització (zones de reunió, parcs infantils...). 

f) També són considerades vies P4, les zones residencials de mitjana utilització, 
carrers residencial amb predomini d’ús peatonal i zones industrials amb predomini 
d’ús peatonal. 

g) Per últim, aquelles zones classificades com a P5, fan referència a espais on els 
nivells d’il·luminació requerits són força baixos. Es pot deduir que el nivell d’activitat 
desenvolupat en aquesta tipologia de zones és molt minoritari. 

Un aspecte molt important que el tècnic no pot oblidar és el fet que una via pot presentar 
més d’una classificació. Dit d’una altra manera, pot ésser que a primera hora de la nit el nivell 
d’activitat d’una via sigui força elevat, i que al cap d’unes hores, aquest nivell pateixi un 
descens important. També poden canviar les condicions d’ús de les instal·lacions en funció 
de l’època de l’any en la que ens trobem. Lògicament, els nivells d’il·luminació d’una i altra 
situació hauran de ser diferents i, per tant, serà necessari l’adopció d’algun sistema que ho 
permeti.  
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Continuant amb la filosofia d’aquest Manual, es recomana la construcció de la següent taula 
(Taula A.6) per tal de mostrar, de forma entenedora, la classificació de la via urbana a 
il·luminar: 

 

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

      

      

      

 

 

A.4.6 Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: 
generalitats 

 

 

El tècnic ha de ser capaç de dissenyar i desenvolupar una instal·lació que satisfaci les 
necessitat lumíniques del client, les necessitats lumíniques reals i per últim, les obligacions 
legislatives. 

El disseny implica l’elecció d’elements d’enllumenat, i en aquest cas, el conjunt de làmpada 
més lluminària més un seguit d’elements luminotècnics ha de permetre obtenir els nivells 
d’il·luminació adequats per a la via o vies que s’estan analitzant. 

L’elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics ha de realitzar-se en 
diferents etapes, avançant des d’un punt de vista general cap a una definició més complerta i 
detallada.  

Prèviament al desenvolupament d’aquestes etapes, cal que el tècnic hagi determinat, de 
forma acurada, la zonificació o zonificacions i la classificació o classificacions de la via.  

La influència de la zonificació del territori i de la classificació de la via sobre l’elecció 
d’aquests element lumínics s’exposa en la Figura A.2: 

Definició de la 
via a il·luminar 

Zonificació del 
territori 

Classificació de 
la via 

Elecció i situació dels 
elements luminotècnics

Taula A.6. Classificació de l’espai objecte d’il·luminació. 
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Zonificació 
del territori 

% de FHS emès 
per la lluminària 

Implantació se 
sistemes de 

regulació de flux 
o similars 

Intensitat 
lluminosa emesa 

cap a àrees 
protegides 

Enlluernament 
pertorbador 

Il·luminació 
vertical 

Elecció de lluminària

Elecció de làmpada

Tipologia de 
la via 

Classificació 

Il·luminació 
mitjana 

horitzontal o 
luminància 

mitjana 

Figura A.2. Influència de la zonificació i classificació en l’elecció de làmpades i lluminàries. 
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Vist l’anterior esquema, queda clar que una bona interpretació del Reglament, en els 
aspectes de la zonificació i la classificació de les vies, ens portarà a una correcta elecció de 
làmpades i lluminàries (elements força importants per a assegurar un sistema d’enllumenat 
de qualitat). 

Es recomana la utilització d’una nova taula, Taula A.7, que permeti visualitzar tant la 
zonificació com la classificació de les vies de forma clara i concisa: 

 

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

         

         

         

 

 

A.4.7 Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: 
metodologia a seguir 

La Figura A.3 mostra cadascuna de les etapes a seguir en l’elecció dels elements 
luminotècnics de la instal·lació: 

  

 

 

 

 

Caracterització 
d’aspectes territorials, 

funcionals i de la 

Definició 
característiques 
lumíniques de la 

Definició i situació dels 
elements luminotècnics 

de la instal·lació 

Taula A.7. Resum zonificació / classificació de vies urbanes. 

Figura A.3. Etapes del procés de selecció dels elements luminotècnics. 
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A.4.8 Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: etapa 
1, caracterització d’aspectes territorials, funcionals i de la població 

 

 

La primera de les etapes que condueix al projectista cap a l’elecció dels element lumínics 
adequats, consisteix en definir un seguit de característiques relacionades amb el municipi on 
es desenvolupa el projecte i les persones que hi habiten.  

Aquesta caracterització es fa en tres aspectes diferents: territorials, funcionals i de la 
població. 

La finalitat de la present etapa no és altra que detectar determinades característiques o 
comportaments que puguin afectar les prestacions lumíniques del sistema d’enllumenat. A 
títol d’exemple, no és el mateix dissenyar una instal·lació en un barri on la població no supera 
el 50 anys de mitjana d’edat que parlar d’il·luminar zones habitades per gent gran. 

Aspectes territorials 

El primer aspecte territorial que cal tenir en compte és la definició de l’espai on tindrà lloc el 
projecte. Cal que el tècnic sigui capaç d’escollir entre: 

Urbà 

S’entén per espai urbà aquell que es caracteritza per una densitat de població elevada, 
edificacions principalment en tres dimensions, amb múltiples tipologies d’activitat i una trama 
de carrers de caràcter prioritari per a vehicles. 

Rural 

L’espai rural es caracteritza per una densitat de població baixa, edificacions principalment de 
tipus rústic, amb activitats agrícoles o ramaderes i una trama de carrers de caràcter mixt per 
a vehicles i vianants. 

Residencial 

Els espais residencials presenten una densitat de població mitjana, edificacions 
predominantment horitzontals, sense una activitat principal específica i una trama de carrers 
de caràcter mixt, amb prioritat per a vianants. 

 

Caracterització 
d’aspectes territorials, 

funcionals i de la 

Definició 
característiques 
lumíniques de la 

Definició i situació dels 
elements luminotècnics 

de la instal·lació 
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Turístic 

S’entén per espai turístic el que es caracteritza per una densitat de població mitjana - 
elevada, edificació mixta, amb una activitat principal comercial i una trama de carrers de 
caràcter mixt, amb prioritat per a vianants. 

Industrial 

Un espai industrial es caracteritza per una densitat de població mitjana - elevada, edificació 
mixta, amb activitat principal industrial i comercial i una trama de carrers amb prioritat per a 
vehicles. 

Mixt 

Un espai mixt es aquell que es caracteritza per reunir diverses tipologies anteriors, 
marcadament diferenciades i sense prioritats específiques. 

 

El segon i darrer aspecte territorial a considerar és la tipologia de l’espai en funció de les 
seves característiques geomètriques. Es parla de: 

Compacte 

Es caracteritza per la seva atomització al voltant d’un nucli amb poca edificació perifèrica o 
gens. La relació d’extensió amb relació a la seva edificació preferentment vertical és petita. 

Dispers 

Gran consum de sòl per a la urbanització. La relació d’extensió amb referència a l’edificació, 
de caràcter preferentment horitzontal, és variable. 

Disseminat 

Es caracteritza per la implantació de petits nuclis aïllats entre si. La relació d’extensió amb 
referència a l’edificació de caràcter preferentment horitzontal és gran. 
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Aspectes funcionals 

Intensitat d’utilització 

Fa referència a la densitat d’ús, en diferents aspectes: 

• Vianants 

• Ciclistes 

• Activitats urbanes 

Cada espai pot tenir més d’una classificació si les condicions varien en el temps. 

És suficient establir una graduació d’ús qualitativa, com: 

• Intens 

• Mitjà 

• Ocasional 

Característiques de temporalitat 

Estacionalitat: fa referència a la variació del nombre d’habitants durant les diferents èpoques 
de l’any. Es parla de: 

• Positiva: quan es dóna un increment de població. Cal definir la quantitat, la 
periodicitat i la temporalitat. 

• Negativa: quan es dóna una disminució de la població. Cal definir la quantitat, la 
periodicitat i la temporalitat. 

Característiques singulars de risc 

Algunes zones o espais poden presentar condicions o situacions que impliquin riscos 
superiors als habituals: afluència intensa, zones amb escoles... 
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Aspectes de la població 

Característiques socials de l’espai a il·luminar 

Edat: fa referència a la piràmide d’edats de la població analitzada. Es classifica en 2 tipus 
d’edats, que són funció de la variació de l’agudesa visual estàndard i de l’estimació de 
l’esperança de vida de les persones. 

Es quantifica en percentatges: 

• Habitants entre 0 – 50 anys 

• Habitants amb més de 50 anys 

En funció d’aquestes característiques, el tècnic pot considerar adient incrementar els nivells 
lumínics respecte els considerats normals. 

A l’hora de definir correctament aquests tres aspectes, es proposa als tècnics la utilització de 
la Taula A.8: 

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       

 
Taula A.8. Aspectes territorials, funcionals i de la població.                                            Font: [SANMARTIN] 
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Un cop s’han determinat els aspectes exposats a la Taula A.8 anterior, cal tenir clar quines 
característiques lumíniques es poden veure afectades pels mateixos. A la Taula A.9 s’exposa 
la influència de cada aspecte sobre l’enllumenat: 

 

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 

 

 

 

Taula A.9. Factors de correcció.                                                                                       Font: [SANMARTIN] 



Annex A. Manual Genèric pel Desenvolupament de projectes d’enllumenat exterior. Pàg. 25 

 

A.4.9 Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: etapa 
2, definició de les característiques lumíniques de la instal·lació 
d’enllumenat 

 

 

Aquesta segona etapa resulta un dels aspectes fonamentals en l’elecció dels elements 
lumínics adequats. Permet definir, per a cadascuna de les vies considerades, quins són els 
nivells i les qualitats de la il·luminació a instal·lar. 

Aquesta definició és força necessària, ja que l’adequació de la il·luminació no pot definir-se, a 
priori, amb unes condicions precises: 

• L’adequació no depèn únicament del nivell quantitatiu, sinó de l’equilibri entre 
diversos factors (nivell d’il·luminació, uniformitat, enlluernament...). Poden existir 
diferents combinacions de factors que donin resultats igualment convenients. 

• 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... 

Les magnituds lumíniques que cal tenir en compte són les següents: 

A. Nivell mitjà de luminància (cd/m2) 

B. Nivell mitjà d’il·luminació (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)  

Caracterització 
d’aspectes territorials, 

funcionals i de la 

Definició 
característiques 
lumíniques de la 

Definició i situació dels 
elements luminotècnics 

de la instal·lació 
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E. Flux d’hemisferi superior instal·lat (%) 

F. Intensitat lluminosa (cd ó Kcd) 

NOTA: A l’annex D es desenvolupen, de forma més extensa, cadascuna de les magnituds 
lumíniques mencionades. Pot ésser interessant fer-hi un cop d’ull per tal de comprendre 
millor el seu significat. 

A l’hora de definir les característiques lumíniques de la instal·lació d’enllumenat que es 
pretén dissenyar cal determinar dos aspectes importants:  

o En primer lloc, els valors màxims permesos pel Reglament sota condicions de servei 
de certes magnituds lumíniques que han estat comentades en aquest punt. Aquests 
valors no podran ésser sobrepassats. 

o En segon i darrer lloc, un conjunt de recomanacions de magnituds lumíniques que 
permetin acabar d’ajustar les prestacions lumíniques de la instal·lació a les seves 
pròpies necessitats. 

A continuació es presenten dues taules, Taula A.10 i Taula A.11, on es mostren els valors 
màxims permesos pel Reglament en condicions de servei de certes magnituds 
lumíniques que han estat comentades en aquest punt. També es mostren els casos que, 
funció de la zonificació, és obligatori la instal·lació de sistemes de regulació de flux. 
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La primera de les taules, és a dir, la Taula A.10, fa referència a tots aquells espais que reben 
una classificació P1, P2, P3, P4 ó P5: 

 

Zonifiació Classificació 
de la via 

Emitjà (lux) FHS % I (Kcd) Enlluernament Regulació 
de flux 

Vertical   

Horitzontal HNR HNC 

 

HNR 

 

HNC 

 

HNR  

 

HNC 

Pertorbador 
(TI%) 

 

P1 12,5 2 1 1 1 0 0 10 O 

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

P3 9 2 1 1 1 0 0 10 O 

P4 3 2 1 1 1 0 0 10 R 

E1 

P5 n.a 2 1 1 1 0 0 10 R 

P1 25 5 2 5 1 50 0,5 10 O 

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

P3 9 5 2 5 1 50 0,5 10 O 

P4 3 5 2 5 1 50 0,5 10 R 

E2 

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

P1 25 10 5 15 15 100 1 15 R 

P2 12,5 10 5 15 15 100 1 15 R 

P3 9 10 5 15 15 100 1 15 R 

P4 3 10 5 15 15 100 1 15 R 

E3 

P5 n.a 10 5 15 15 100 1 15 R 

P1 25 25 10 25 25 100 2,5 15 R 

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

P3 9 25 10 25 25 100 2,5 15 R 

P4 3 25 10 25 25 100 2,5 15 R 

E4 

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

 
Taula A.10. Limitacions lumíniques dels espais urbans classificats com a P1, P2, P3, P4 o P5.                     
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La segona de les taules, Taula A.11, afecta a tots aquells espais urbans que es classifiquin, 
segons el Reglament, com a via ME2 ó ME3: 

 

Zonifiació Classificació 
de la via 

Lmitjana 
(cd/m2) 

Emitjà (lux) FHS % I (Kcd) Enlluernament Regulació 
de flux 

Vertical   

 HNR HNC 

 

HNR 

 

HNC 

 

HNR  

 

HNC 

Pertorbador 
(TI%) 

 

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

ME3 1,25 2 1 1 1 0 0 10 O 

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

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

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

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

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

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

 

 

NOTA:  

 Els valors màxims del nivell mitjà d’il·luminació vertical d’ambdues taules només 
tenen validesa quan es produeixen en les façanes d’edificis o altres plans verticals 
límits de la propietat privada per sobre dels 3 metres d’alçada.  

 La intensitat lluminosa, I (Kcd), queda limitada quan és emesa cap a àrees protegides 
(espais naturals, observatoris astronòmics...) o en direccions que puguin presentar 
problemes d’enlluernament. Les àrees protegides són determinades per Resolució 
del Director/a de Qualitat Ambiental. 

 

 

 

Taula A.11. Limitacions lumíniques dels espais urbans classificats com a ME2 o ME3.                                   
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Nomenclatura de la taules: 

• Emitjà: nivell mitjà d’il·luminació 

• Lmitjana: luminància mitjana 

• n.a : no aplicable 

• HNR: horari normal (llegir punt A.2.5) 

• HNC: horari nocturn (llegir punt A.2.5) 

• FHS: flux d’hemisferi superior 

• I: intensitat lluminosa 

• O: obligatori 

• R: recomanable 

Cal recordar que per a aquelles vies o espais amb més d’una classificació - per exemple, de 
20 a 22 hores és una via P2, i de 22 hores a la sortida del sol es pot classificar com a P3 – 
serà necessari instal·lar un sistema que permeti adaptar les característiques lumíniques de la 
instal·lació a cada situació en concret. 

Les taules A.10 i A.11 mostres valors màxims permesos. A continuació, es presenten un altre 
conjunt de taules (des de Taula A.12 fins a Taula A.26), que pretenen ser un complement de 
les anteriors i, a la vegada, un altre instrument d’ajuda pel tècnic. En elles apareixen les 
recomanacions de la CIE1 i altres organismes per a diferents tipus d’espais urbans pel que fa 
a requeriments d’il·luminació: 

 

 

 

                                                 

 

 

1 CIE: Comissió Internacional de l’Enllumenat 
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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 

 

 

Carreteres locals (valors quan predominen l’ús de vianants): 

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

Ús mitjà de vianants 3 1 0,8 

Ús elevat de vianants 4 1,5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.12. Vies d’accés.                                                                                                 Font: [SANMARTIN] 

Taula A.13. Carreteres locals.                                                                                          Font: [SANMARTIN] 
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Camins de vianants: 

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

Centres municipals o urbans 

Vehicles i vianants 25 10 10 

Només vianants 15 5 5 

Carrers comercials suburbials 

Vehicles i vianants 20 8 8 

Només vianants 10 3 4 

Centre dels pobles 

Vehicles i vianants 10 4 4 

Només vianants 8 2 3 

 

 

Zones residencials especialitzades 

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

Zones de molta utilització 8 4 3 

Zones de mitjana utilització 5 2 2 

Zones de poca utilització 3 1 1 

 

 

 

 

 

Taula A.14. Camins de vianants.                                                                                     Font: [SANMARTIN] 

Taula A.15. Zones residencials especialitzades.                                                              Font: [SANMARTIN] 
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Zones industrials (valors quan predomina l’ús de vianants) 

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

Període de màxim ús 5 2 2 

Períodes fora de màxim ús 2 0,5 1 

 

 

Camins i zones de vianants 

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

Parcs en zones residencials 5 2 2 

Centre de la ciutat 10 4 3 

Centres comercials i vies de pas 10 4 10 

 

 

Cruïlles de vianants 

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

Zones comercials i industrials 25 10 10 

Zones residencials 10 4 5 

 

 

 

 

 

Taula A.16. Zones industrials.                                                                                          Font: [SANMARTIN] 

Taula A.17. Camins i zones de vianants.                                                                         Font: [SANMARTIN] 

Taula A.18. Cruïlles de vianants.                                                                                      Font: [SANMARTIN] 
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Escalinates i rampes per a vianants 

 Eh(mitjà) (lux) Eh(mínim) (lux) 

Escales: 

Sobre contrapetges - <20 

Sobre petges >40 - 

Rampes 40 - 

 

 

Carrils bici 

 Eh(mitjà) (lux) Uniformitat  mitjana 

Trams rectes 3 0,5 

Carrils amb carrers laterals 5 0,5 

Interseccions amb vies de trànsit 10 0,5 

 

 

Ponts per a vianants i per a ciclistes 

 Lmitjana (cd/m2) U0 Esc(min) (lux) 

Compartit amb vies de 
connexió 

2 0,4 2 

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

Compartits amb vies locals o 
separats d’una altre trànsit 

5 2 1 

 

Taula A.19. Escalinates i rampes per a vianants.                                                            Font: [SANMARTIN] 

Taula A.20. Carrils bici.                                                                                                    Font: [SANMARTIN] 

Taula A.21. Ponts per a vianants i per a ciclistes.                                                            Font: [SANMARTIN] 
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Passos subterranis per a vianants i ciclistes 

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

Dia 100 50 25 

Nit 40 20 10 

 

 

Espais peatonals en general 

Espais per a vianants 

Afluència Peatons per 
hora 

Eh(mitjà) 
(lux) 

Eh(mínim) 
(lux) 

Uext Enlluernament 

Gran afluència >400 8÷12 3 1/20 Acceptable G≥4 

Afluència mitja 200÷400 6÷8 2 1/20 Acceptable G≥4 

Afluència 
moderada 

<200 4÷6 1 1/40 Acceptable G≥4 

Ocasionals  >2 0,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.22. Passos subterranis per a vianants i per a ciclistes.                                      Font: [SANMARTIN] 

Taula A.23. Espais peatonals en general.                                                                        Font: [SANMARTIN] 
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Vies de trànsit motoritzat (Només fan referència a vies urbanes els valors indicats en 
verd) 

Classe d’enllumenat Camp d’aplicació 

Totes les calçades Calçades amb 
poques 

interseccions 
o sense 

 

Lmínima 

mantinguda 
(cd/m2) 

U0 mínima TI Ul mínima 

M1 > 2,0 0,4 ≤10% 0,7 

M2 > 1,5 0,4 ≤10% 0,7 

M3 > 1,0 0,4 ≤10% 0,7 

M4 > 0,75 0,4 ≤10% 0,7 

M5 > 0,5 0,4 ≤10% 0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.24. Recomanacions CIE per a trànsit motoritzat basat en luminància.              Font: [SANMARTIN] 
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Descripció de vies públiques Classe 
d’enllumenat 

Carreteres d’alta velocitat amb carrils separats lliures d’interseccions  al mateix nivell 
i amb accessos completament controlats: autopistes, autovies. Densitat del trànsit i 

complexitat del traçat de la calçada: 

 

ALTA M1 

MITJANA M2 

BAIXA M3 

Carreteres d’alta velocitat, calçada amb doble sentit de circulació. Control de trànsit i 
separació de diferents tipus d’usuaris de carreteres: 

 

POBRE M1 

BO M2 

Vies urbanes de trànsit important, carreteres radials i de distribució per districtes. 
Control de trànsit i separació de diferents tipus d’usuari: 

 

POBRE M2 

BO M3 

Carreteres secundàries de connexió, carreteres distribuïdores locals, vies d’accés 
principals residencials, carreteres que proporcionen accés directe a propietats i 

menen a connexions de carreteres. Control de trànsit i separació de diferents tipus 
d’usuari:  

 

POBRE M4 

BO M5 

 

 

 

 

 

Taula A.25. Recomanacions CIE per a vies de trànsit motoritzat.                                   Font: [SANMARTIN] 
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Altres recomanacions per a espais de trànsit motoritzat 

Denominació Característiques de trànsit Em Uniformitat Enlluernament Exemple 

PRINCIPALS 

Trànsit molt 
important o 

trànsit 
important i 

ràpid 

IMH> 900 o 
IMH >700 

vm>40 km/h 

25÷28 
lux 

Um= 0,4 

Ui= 0,5 

 

Estrictament 
reduït (TI≤10%, 

G≥7) 

Autopistes 
urbanes. 

Travessies 
de 

carreteres 
amb trànsit 
important 

ARTERIALS 

Enllacen nuclis 
urbans 

Accés principal 
de xarxa arterial 

a nucli urbà 

BÀSIQUES 

Trànsit 
important a 

velocitat 
normal 

IMH 
600÷900 

19÷22 
lux 

Um= 0,4 

Ui= 0,35 

Estrictament 
reduït (TI≤10%, 

G≥7) 

Vies 
urbanes 

bàsiques. 
Accessos 
importants 
de la ciutat. 
Travessies 

de 
carreteres 
amb trànsit 

mitjà 

COL·LECTORES

Accés de xarxa 
arterial a nucli 

urbà 

Enllacen zones 
urbanes 
diferents 

Trànsit i 
velocitat 
mitjana 

IMH 
400÷600 

12÷16 
lux 

Um= 0,4 Reduït (TI≤15%, 
G≥5) 

Vies 
urbanes de 

trànsit 
mitjà. Vies 

d’enllaç 
entre 

districtes. 
Travessies 

de 
carretera 
de trànsit 
moderat 

LOCALS 

Trànsit propi de 
la zona 

exclusivament 

Trànsit i 
velocitat 
moderats 

IMH<400 7÷12 
lux 

Um= 0,3 Acceptable 
(TI≤20%, G≥4) 

Vies 
urbanes de 

trànsit 
escàs. Vies 
de servei 

local 

 

 

 

 

 

Taula A.26. Altres recomanacions per a espais urbans de trànsit motoritzat.                 Font: [SANMARTIN] 
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Nomenclatura de les Taules A.12 fins A.26: 

• Eh(mitjà): nivell mitjà d’il·luminació horitzontal a nivell del sòl 

• Eh(mínim): nivell mínim d’il·luminació horitzontal a nivell del sòl 

• Esc(min): nivell d’il·luminació local mínim semi-cil·líndric a una alçada d’1,5m sobre el 
nivell del sòl 

• Lmitjana: luminància mitjana sobre la superfície de la carretera 

• U0: uniformitat de la luminància total 

Com a resum de les limitacions i recomanacions de les diferents magnituds lumíniques, 
resulta molt útil la utilització de la següent Taula A.27: 

 

Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux)   

Emitjà Vertical (lux)   

Lmitja(cd/m2)   

FHS %   

I (Kcd)   

Enlluernament pertorbador 
(TI%) 

  

Enlluernament molest (G)   

Ug   

...   

 

 
Taula A.27. Resum limitacions / recomanacions de diferents magnituds lumíniques per a vies urbanes. 
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Aquesta taula permet, un cop s’han obtingut els resultats numèrics de les diferents 
magnituds de la instal·lació, comprovar ràpidament si s’està complint amb les exigències 
legislatives del Reglament. 

Si l’espai a il·luminar presenta diferents classificacions, caldrà que, per a cadascuna 
d’aquestes classificacions, s’empri una taula resum de limitacions i recomanacions. 
Igualment, aquesta tipologia de taula també haurà de ser utilitzada per a cadascun dels dos 
horaris definits pel Reglament (veure punt A.2.5) ja que les obligacions i restriccions són 
diferents per ambdós.  

En determinades ocasions, les recomanacions i obligacions d’una determinada classificació 
coincidiran amb les recomanacions i obligacions d’un determinat horari. En aquest cas, una 
mateixa taula resum serà suficient. 

A.4.10 Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: etapa 
3, definició dels elements lumínics de la instal·lació i de la seva situació 

 

 

Un cop caracteritzat l’espai a il·luminar i havent determinat els valors adequats de les 
diferents magnituds lumíniques, el darrer pas que queda per fer és escollir i situar els 
elements d’enllumenat adequats. 

És l’etapa que presenta un grau de dificultat més elevat ja que les opcions que el tècnic té al 
seu abast són múltiples i molt diverses i pocs són els casos que compleixen amb les 
limitacions imposades pel Reglament. 

Elecció de lluminàries 

Les lluminàries a escollir hauran de garantir un sistema d’enllumenament de qualitat complint 
amb totes les exigències imposades pel Reglament. La seva elecció depèn d’un seguit de 
factors que s’exposen a continuació. 

El primer dels factors importants a considerar és la tipologia de paviment de l’espai a 
il·luminar. De les característiques reflectores del paviment en dependrà, en gran part, la 
uniformitat, magnitud de gran importància per a poder obtenir un sistema d’enllumenat 
adequat. 

 

Caracterització 
d’aspectes territorials, 

funcionals i de la 

Definició característiques 
lumíniques de la 

instal·lació 

Definició i situació dels 
elements luminotècnics 

de la instal·lació 
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A continuació es presenten les matrius de reflexió del paviment o r-taules per a diferents 
tipus de paviments secs. La CIE ha dividit els paviments en dues sèries (R i N), que es 
mostren a les taules A.28 i A.29 respectivament: 

 

Tipus de paviment Tipus de reflexió Límit de S1 Valor normalitzat 
Q0 

R1 Difusa S1<0,42 0,10 

R2 Aproximadament difusa 0,42≤S1<0,85 0,07 

R3 Lleugerament brillant 0,85≤S1<1,35 0,07 

R4 Brillant 1,35≤S1 0,08 

 

 

 

Tipus de paviment Tipus de reflexió Límit de S1 Valor normalitzat 
Q0 

N1 Difusa S1<0,28 0,10 

N2 Aproximadament 
difusa 

0,28≤S1<0,60 0,07 

N3 Lleugerament brillant 0,60≤S1<1,30 0,07 

N4 Brillant 1,30≤S1 0,08 

 

 

 

 

 

Taula A.28. Sèrie R.                                                                                                    Font : [TRASHORRAS] 

Taula A.29. Sèrie N.                                                                                                    Font : [TRASHORRAS] 
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Més modernament s’ha definit la sèrie C que es divideix en dos: C1 que correspon a R1 i C2 
que agrupa als tipus R2, R3 i R4. Tot això es mostra a la següent Taula A.30: 

 

Tipus de paviment Tipus de reflexió Límit de S1 Valor normalitzat 
Q0 

C1 Difusa S1<0,4 0,10 

C2 Especular S1≥0,4 0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.30. Sèrie C.                                                                                                    Font : [TRASHORRAS] 
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Per a determinar el tipus de paviment, es poden seguir dues metodologies: 

• Obtenir experimentalment, mitjançant els aparells de mesura adequats, els valors de 
Q0 (factor de reflexió) i S1 (factor especular). 

• Intentar fer una suposició seguint la informació que es presenta a la següent Taula 
A.31: 

 

Tipus de 
paviment 

Descripció 

R1  Paviment asfàltic amb un mínim d’un 15% de materials artificials clars, o al 
menys un 30% d’anorsites molt brillants. 

 Paviment amb graves que cobreixen més del 80% de la superfícies de la 
calçada i contenen gran quantitat de material clar artificial o un 100% de 
granulats molt clars. 

 Paviment de formigó 

 Impregnació o revestiments superficials 

R2  Paviment amb textura rugosa i agregats normals. 

 Paviment asfàltic amb un 10% a un 15% d’abrillantador. 

 Paviment asfàltic gruixut i rugós ric en graves (més del 60%) de mides iguals 
o superiors a 10mm. 

 Asfalt màstic nou o de recient implantació. 

R3  Paviment asfàltic en fred (màstic), amb textura rugosa però pulimentada. 

R4  Asfalt màstic després de varis mesos d’ús. 

 Paviment amb textura més aviat llisa i pulida. 

 

 

 

 

Taula A.31. Característiques constructives dels paviments de la classe R.                Font : [TRASHORRAS] 
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Pot ésser que l’espai objecte d’il·luminació estigui constituït per diferents tipus de paviments i 
que, en conseqüència, les lluminàries hagin de satisfer característiques molt diverses. En 
aquest cas, ha de ser el projectista qui, fent ús de la seva experiència i intuïció, adopti una 
solució que permeti complir amb les necessitat lumíniques de totes les parts de la via. 

Havent determinat el tipus de paviment de la via, els rangs adequats de luminància (cd/m2) i 
nivell d’il·luminació (lux) i les característiques de l’espai a il·luminar, ja es pot fer una primera 
aproximació a les condicions que haurà de tenir la lluminària d’acord amb l’exposat a la 
següent Taula A.32: 

 

Tipus de 
paviment 

Luminància 
(cd/m2) 

Nivell 
d’il·luminació 

(lux) 

Tipus de 
lluminària 

2 
1 

0,5 

28 
14 
7 

Cut-off  
 
 

R1/R2 2 
1 

0,5 

20 
10 
5 

Semi cut-off 

2 
1 

0,5 

32 
17 
9 

Cut-off  
 
 

R3/R4 2 
1 

0,5 

28 
14 
7 

Semi cut-off 

2 
1 

0,5 

24 
12 
6 

Cut-off  
 
 

C1 2 
1 

0,5 

16 
8 
4 

Semi cut-off 

2 
1 

0,5 

28 
14 
7 

Cut-off  
 
 

C2 2 
1 

0,5 

20 
10 
5 

Semi cut-off 

 

 
Taula A.32. Relació de paviments.                                                                              Font : [TRASHORRAS] 
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Un cop s’ha distingit el tipus de lluminària més adequada per a l’espai que cal il·luminar (cut-
off, semi cut-off o non cut-off), també és necessari veure quines característiques d’abast, 
dispersió i control ha de complir.   

Tots aquests trets s’han de comprovar mitjançant la informació fotomètrica de la lluminària 
(diagrama polar o corbes de distribució lluminosa) presents als catàlegs facilitats pels 
fabricants. 

Per a facilitar la tasca d’elecció de lluminàries, es recomana llegir la informació presentada a 
l’annex E, respecte les diferents tipologies de lluminàries d’enllumenat públic exterior. 

Per acabar d’escollir una lluminària en concret, a continuació es presenten un seguit de 
condicions que han de ser satisfetes: 

 

Generalitats 

En qualsevol cas, apart del Reglament que desenvolupa la llei 6/2001 del 31 de Maig, 
les llumeneres han de complir les exigències del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, les instruccions complementàries del mateix MI BT, fulls d’interpretació 
del Ministeri d’Indústria i Energia, les normes UNE, normes internacionals ISO i CEI, 
recomanacions municipals i altres normatives tant nacionals com internacionals 
concordants en la matèria. 

 

Limitacions 

 Només poden utilitzar-se lluminàries dotades d’un certificat expedit per un 
laboratori acreditat per la Direcció General de Qualitat Ambiental, pel 
Laboratori General d’Assaigs o que comptin amb una certificació emesa pel 
propi laboratori de les empreses fabricants de les lluminàries. 

S’utilitzaran en la posició, enfocament, condicions, làmpada i accessoris amb 
què ha estat determinat l’assaig. 
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 Es limita el valor de la brillantor (LA0,25) per a lluminàries d’alçada inferior a 7 
metres, Taula A.33: 

 

Alçada de la lluminària 
(metres) 

Índex: LA0,25 

4,5 4000 

4,5 – 6 5500 

6 7000 

 

 

Nomenclatura: 

L: Luminància mitja de la lluminària (cd/m2) en la direcció gamma entre 85º i 
90º 

A: Àrea de la superfície emissora de llum de la lluminària (m2) a gamma 90º  

 No podran superar-se els valors de FHS (%) presentats a les taules A.10 o 
A.11 (en funció de la classificació de la via). 

 En condicions normals, el coeficient d’utilització (relació entre el flux incident 
en la zona a il·luminar i flux emès per la làmpada) haurà de ser superior a 
0.25 i la depreciació per brutícia i envelliment inferior al 25%. 

 Les llumeneres per a enllumenat urbà i viari en zones sense contaminació 
seran de carcassa de fundició injectada d’alumini, tancament de vidre pla amb 
un grau de protecció igual o superior a IP-43. 

 Les llumeneres per a enllumenat urbà i viari en zones d’elevada contaminació 
seran de carcassa de fundició injectada d’alumini, tancament de vidre pla amb 
un grau de protecció igual o superior a IP-54. 

 Els tancaments de vidre refractiu només podran utilitzar-se en zones a on no 
s’exigeixi un grau de control d’enlluernament estrictament reduït a menys que 

Taula A.33. Limitació de la brillantor emesa per lluminàries d’alçada inferior a 7 m.     Font: [REGLAMENT] 
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es justifiqui mitjançant càlcul el compliment dels paràmetres indicats en la 
normativa existent. 

 Els tancaments de policarbonat només podran utilitzar-se en zones amb risc 
elevat de ruptures. 

 Els reflectors rebran tractament de protecció que garanteixi la conservació de 
les seves qualitats òptiques. 

 S’utilitzaran llumeneres construïdes en materials inalterables a la intempèrie i 
amb garantia de resistència a les alteracions químiques, tèrmiques i 
mecàniques pròpies del seu funcionament. 

 El dimensionat de la llumenera i els materials utilitzats hauran de garantir que 
posteriorment a un període de 10 hores de funcionament a temperatura 
ambient de 35ºC no es presenti en cap punt una temperatura superior a les 
admissibles en els diferents components. 

 El dispositiu de subjecció de la llumenera al suport haurà de comptar com a 
mínim de 3 punts de recolzament assegurant que la posició de la lluminària 
no pugui variar per agents fortuïts. Serà capaç de resistir un pes 5 vegades 
superior al de la llumenera equipada. 

 Les maniobres d’obertura, tancament o substitucions d’elements necessàries 
pel normal manteniment de la llumenera, hauran de poder-se realitzar sense 
necessitat d’eines o accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació 
han de garantir la posició dels element de forma tal que sigui inalterable 
fortuïta o involuntàriament. 

 La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials 
resistents a altes temperatures. 

 L’ús de llumeneres tipus Globus només es permetrà en casos excepcionals i 
prèvia autorització dels Serveis Tècnics Municipals. 

 No superar en inclinació els 10º respecte a l’horitzontal 

 Disposar del major rendiment possible amb una distribució adequada del flux 
lluminós segons els plans a il·luminar i en funció de les característiques de la 
instal·lació per tal de facilitar un factor d’utilització el més alt possible. 
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Elecció de làmpades 

Les làmpades a utilitzar han de complir amb tots i cadascun dels punts exposats a l’apartat 
A.2.4. Especialment important és el punt que restringeix la tipologia de les làmpades en 
funció de la zonificació del territori. 

Malgrat que en determinades zones el Reglament permet utilitzar qualsevol tipologia de 
làmpades, es recomana fortament la utilització de les VSAP i VSBP, sempre que les 
exigències funcionals ho permetin. 

Tant el rang de potències de les làmpades com el seu flux lluminós, paràmetres que van 
relacionats, queden restringits al triar un determinat tipus de lluminària. És a dir, un cop el 
tècnic hagi escollit quina lluminària instal·larà, els valors de potències i fluxos no podran ser 
qualsevol, sinó els que permeti la lluminària. 

 

Factor de manteniment de làmpada + lluminària 

La determinació del factor de manteniment de làmpada + lluminària dependrà de les 
característiques de la lluminària i de les característiques de netedat de la via. Aquest factor 
es pot determinar seguint la informació presentada per la Taula A.34: 

 

Via Lluminària oberta Lluminària tancada 

Neta 0,75 0,80 

Mitja 0,68 0,70 

Bruta 0,65 0,68 

 

 

Alçada de les lluminàries 

Coneixent el flux lluminós emès per cada làmpada en condicions de servei, ja es pot acotar 
l’interval d’alçades al que s’hauran d’instal·lar les lluminàries.  

Per a espai urbans on es mesclen zones utilitzades per vianants i zones emprades per 
vehicles, essent la densitat de trànsit moderada o alta, es presenta la següent Taula A.35:  

Taula A.34. Factor de manteniment referencial en enllumenat urbà.                          Font : [TRASHORRAS] 
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Flux lluminós (lm) Alçada de muntatge(m) 

3.000 ÷ 10.000 6 ÷ 8 

10.000 ÷ 20.000 8 ÷ 10 

20.000 ÷ 40.000 10 ÷ 12 

> 40.000 > 12 

 

 

Per a zones residencials, on la densitat de trànsit és baixa, i zones d’ús exclusiu per a 
vianants, la relació entre el flux i l’alçada de les lluminàries es resumeix a la Taula A.36: 

 

Flux lluminós (lm) Alçada de muntatge(m) 

< 7000 3 

7.000 ÷ 14.000 3,5 ÷ 4 

14.000 ÷ 25.000 4 ÷ 6 

> 25.000 > 6 

 

 

Aquestes alçades són orientatives ja que existeixen altres aspectes que cal considerar: 

Presència d’arbres a la via 

Un aspecte que també cal tenir en compte a l’hora de calcular l’alçada de les lluminàries, és 
la presència d’arbres a la via.  

Si aquests presenten alçades compreses entre els 8 i 10 metres, les lluminàries es situaran a 
la mateixa alçada. 

Taula A.35. Alçada d’instal·lació de lluminàries en funció del flux per làmpada a espais mixtes.                      
                                                                                                              Font : [TRASHORRAS] 

Taula A.36. Alçada d’instal·lació de lluminàries en funció del flux per làmpada a zones residencials i àrees 
d’ús exclusiu per a vianants.                                                                    Font : [TRASHORRAS] 
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En cas que siguin més petits, les lluminàries s’haurien de col·locar per sobre d’aquests.  

La Figura A.4 mostra l’alçada de les lluminàries en presència d’arbres: 

 

 

 

En ambdós casos, és recomanable una poda periòdica dels arbres per tal de mantenir 
constants els nivells d’il·luminació. 

Característiques urbanístiques de l’emplaçament a il·luminar 

Les raons estètiques també juguen un paper important a l’hora de decidir l’alçada de les 
lluminàries.  

Malgrat el rang d’alçades quedi força definit en funció del flux lluminós de les làmpades, 
també cal que el tècnic observi els trets paisatgístics de l’espai objecte d’estudi. Les 
lluminàries han de ser situades a unes alçades que els permetin ser estèticament agradables 
a l’ull humà. A títol d’exemple, no te gaire sentit col·locar lluminàries de gran alçada en zones 
on les edificacions són baixes. 

 

Determinació de la tipologia de suports 

A l’hora de determinar la tipologia de suports a utilitzar, es recomana seguir les següents 
indicacions: 

Condicions tècniques 

 Els suports seran d’acer de qualitat mínima A-360 grau B, segons norma 
UNE-36-080-1978, primera part. 

Els fusts dels suports hauran d’ésser construïts en una sola peça o con de 
xapa d’acer, sense soldadures intermèdies transversals al fust, i la seva 

Figura A.4. Alçada de les lluminàries en presència d’arbres.                                                  Font: [EDISON] 
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superfícies serà contínua i exempta d’imperfeccions, taques, protuberàncies o 
butllofes i de qualsevol obertura, porta o forat. 

Els suports disposaran d’un casquet d’acoblament en punt, soldat al fust i 
determinat en cada cas pel tipus de llumenera a instal·lar. 

Totes les soldadures seran com a mínim de qualitat 2, segons norma UNE-
14-011-1974 i tindran unes característiques mecàniques superiors a les del 
material base. 

 Amb objecte d’evitar la corrosió dels suports, tant interior com exterior, la 
protecció de tota la superfície es realitzarà en calent, complimentant-se les 
especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats establertes en el 
Real Decret 2531/1985, de 18 de desembre, norma UNE-37501-71 i norma 
UNE 72-404-84. El recobriment de galvanitzat tindrà un pes mínim de 550 a 
600 gr/m2 de zinc, equivalent a un espessor mig de recobriments de 77 a 84 
micres. 

El galvanitzat haurà de ser continu, uniforme i lliure d’imperfeccions, havent 
de tenir adherència suficient per a resistir la manipulació dels suports. 

 En cas de que els suports d’acer es pintin, s’ha de fer amb pintures 
apropiades que no requereixen capes d’imprimació, segellat d’aquesta... . Els 
colors, a banda de justificació particular, seran definits vulgarment com a Gris 
Mig, Blanc, o Verd Ecològic (aquest últim quan interessi contribuir al 
camuflament dels suports en un entorn vegetal). 

Els bàculs i columnes d’acer hauran de ser protegits amb una pintura a base 
de resines en la seva placa base i fins a una altura de 60 cm. 

 Els suports no hauran de permetre l’entrada de l’aigua de pluja ni 
d’acumulació de l’aigua de condensació. 

 Els bàculs, columnes i pals de línia amb un punt de llum hauran de numerar-
se de forma correlativa, amb el número que s’indicarà pels tècnics Municipals, 
en cas de petició dels mateixos. 

 Qualsevol altra característica tècnica no especificada en els apartats anteriors 
haurà de complir estrictament tot l’indicat en el Real Decret 2642/1985, de 18 
de desembre, Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986, pel que es declaren 
d’obligat compliment les especificacions tècniques de bàculs i columnes 
d’enllumenat exterior. 
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Equips de control i regulació de l’enllumenat. Sistemes de regulació de flux 

Els equips de control i regulació de l’enllumenat s’hauran d’instal·lar d’acord amb l’exposat al 
punt A.2.3. 

A l’annex E, apartat E.3, s’exposen les diferents tipologies d’equips i sistemes de regulació 
de l’enllumenat. 

 Altres aspectes a tenir en comte en l’elecció d’equips de control i regulació de l’enllumenat: 

Generalitats 

Les especificacions relatives als equips complets de làmpades consideraran a 
aquests com un conjunt, garantitzant la compatibilitat de tots els seus elements. 

La desviació en les característiques d’intensitat de corrent, potència subministrada i 
flux emès dels equips complets de làmpades no podrà superar, funcionant a tensió 
normal, el 7.5%. 

Els cos φ de l’equip complet de làmpada no serà inferior a 0.85 en cap moment de la 
seva vida útil. 

Les pèrdues per consum d’energia per consum propi dels accessoris de làmpada no 
podrà superar el 7.5% de la potència d’aquesta en els equips de vapor de mercuri i el 
15% en els equips de vapor de sodi d’alta pressió. 

Les reactàncies o balastres hauran de complir les exigències del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, les instruccions complementaries del mateix MI BT, 
fulls d’interpretació del Ministeri d’Indústria i Energia, la norma CEI núm. 262, les 
normes UNE, altres normatives i reglamentacions tant nacionals com internacionals 
concordants en la matèria. 

Els condensadors hauran de complir les exigències del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, les instruccions complementàries del mateix MI BT, fulls 
d’interpretació del Ministeri d’Indústria i Energia, la norma CEI núm. 252 i 566, la 
norma UNE-20152, altres normatives i reglamentacions tant nacionals com 
internacionals concordants en la matèria. Hauran de resistir els assaigs de 
sobretensió i duració segons la norma UNE 20010. 
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Disposició de les lluminàries de la via 

Amb l’objectiu d’aconseguir unes bones condicions d’il·luminació, és necessari que les 
lluminàries presentin una correcta disposició. 

Trams rectes 

En els trams rectes de vies amb una única calçada existeixen tres disposicions bàsiques: 
unilateral, bilateral tresbolillo i bilateral pareada. També és possible suspendre la lluminària 
d’un cable transversal, però només s’utilitza en carrers molt estrets. Un esquema d’aquestes 
disposicions es mostra a la Figura A.5: 

 

 

 

La distribució unilateral es recomana si l’amplada de la via és menor que l’alçada de 
muntatge de les lluminàries. La bilateral tresbolillo si està compresa entre 1 i 1,5 vegades 
l’alçada de muntatge i la bilateral pareada si és major de 1,5. Tota aquesta informació es 
resumeix a la Taula A.37: 

 

Disposició Relació entre l’amplada de la via i l’alçada de muntatge 

Unilateral A/H < 1 

Tresbolillo 1≤ A/H ≤1,5 

Pareada A/H > 1,5 

Suspesa Carrers molt estrets 

 

 
Taula A.37. Disposicions de lluminàries en funció de la relació A/H.                                      Font: [EDISON] 

Figura A.5. Disposicions de les lluminàries en trams rectes de calçada única.                      Font: [EDISON] 



Annex A. Manual Genèric pel Desenvolupament de projectes d’enllumenat exterior. Pàg. 53 

 

En el cas de trams rectes de vies amb dos o més calçades separades per una mitjana, les 
lluminàries es poden col·locar sobre la mitjana o bé, considerar les dues calçades de forma 
independent. 

Si la mitjana és estreta, es poden col·locar lluminàries de doble braç, que donen una bona 
orientació visual i presenten força avantatges constructius i d’instal·lació degut a la seva 
simplicitat.  

Si la mitjana és molt ampla, és preferible tractar les calçades de forma separada. Poden 
combinar-se els braços dobles amb la disposició al tresbolillo o aplicar il·luminació unilateral 
en cadascuna d’elles. En aquest darrer cas, és recomanable situar les lluminàries en el 
costat contrari a la mitjana perquè d’aquesta manera s’incita a l’usuari a circular pel carril de 
la dreta. 

Totes aquestes disposicions es mostren a la següent Figura A.6: 

 

 

Trams curvilinis 

En trams curvilinis s’ha de procurar proporcionar una bona orientació visual i fer menor la 
separació entre les lluminàries quant menor sigui el radi de la corba.  

Si la curvatura és gran (R > 300 m), es considerarà com un tram recte. 

Si és petita i l’amplada de la via és menor d’1,5 vegades l’alçada de les lluminàries, 
s’adoptarà una disposició unilateral pel costat exterior de la corba. En el cas contrari, es 
recorrerà a una disposició bilateral pareada, mai al tresbolillo ja que no informa sobre el 
traçat del tram. 

 

 

Figura A.6. Disposicions de lluminàries en trams rectes de dos o més calçades.                  Font: [EDISON] 
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La Figura A.7 mostra les disposicions de lluminàries en trams curvilinis: 

 

 

 

Com a resum dels trams curvilinis, es presenta la Taula A.38: 

 

R > 300 m Assimilar a un tram recte 

A/H < 1,5 Unilateral exterior R < 300 m  

A/H > 1,5 Bilateral pareada 

 

 

Encreuaments 

Als encreuaments convé que el nivell d’il·luminació sigui superior al de les vies que  hi 
desemboquen per tal de millorar-ne la visibilitat. Així mateix, és recomanable situar les 
lluminàries al costat dret de la calçada i després de l’encreuament. 

Si l’encreuament té forma de T, s’ha de posar una lluminària al final del carrer que acaba. 

En encreuaments i bifurcacions complicats és millor recórrer a la il·luminació amb projectors 
situats en suports de gran alçada (més de 20 m), ja que desorienta menys al conductor i 
proporciona una il·luminació agradable i uniforme. 

Taula A.38. Resum disposició lluminàries en trams curvilinis.                                                Font: [EDISON] 

Figura A.7. Disposicions de lluminàries en trams curvilinis.                                                   Font: [EDISON] 
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La Figura A.8 mostra les diferents disposicions de lluminàries als encreuaments: 

 

 

 

Places i glorietes 

A les places i glorietes s’instal·larà les lluminàries en el costat exterior d’aquestes per tal que 
il·luminin els accessos i les sortides. L’alçada dels suports i el nivell d’il·luminació serà, com a 
mínim, igual al del carrer més important que hi desemboqui. A més, es situaran lluminàries a 
les vies d’accés per tal que els vehicles puguin veure els vianants que creuen quan 
abandonin la plaça. 

Si la plaça és de dimensions reduïdes, i la part central d’aquesta no és molt gran i no té 
arbres, es pot utilitzar un suport de gran alçada amb diferents braços. En altres casos, és 
millor situar les lluminàries a l’extrem de la part central de la plaça, concretament, a les 
prolongacions dels carrers que hi desemboquen. 

Per tal d’implementar aquesta explicació, es mostra la següent Figura A.9: 

   

 

 

Passos per a vianants 

Als passos per a vianants les lluminàries es col·locaran abans d’aquests segons el sentit de 
circulació, de tal manera que siguin ben visibles, tant pels vianants com pels conductors. 

Figura A.8. Disposició de lluminàries als encreuaments.                                                        Font: [EDISON] 

Figura A.9. Disposicions de lluminàries a places i glorietes.                                                   Font: [EDISON] 
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La següent Figura A.10 mostra la col·locació de les lluminàries als passos per a vianants: 

 

 

 

Distància entre lluminàries 

La distància entre les lluminàries es calcula havent realitzat el tècnic, prèviament, els 
següents passos: 

 Haver escollit un tipus de paviment 

 Determinar la configuració física de la via (acera, calçada...) 

 Determinar el factor de manteniment de la làmpada + lluminària 

 Haver escollit la lluminària adequada 

 Haver determinat la làmpada, la seva potència i flux lluminós 

 Haver introduït l’alçada i la disposició de les lluminàries 

 Haver realitzat una estimació del nivell d’il·luminació desitjat sobre la calçada 

 A partir d’aquestes dades, existeixen diferents mètodes de càlcul: 

 Qualsevol programa informàtic de càlculs d’il·luminació 

 Emprar la següent equació (Eq. A.1): 

AE
f

d
m

nm

⋅
⋅⋅

=
φη

 

(Eq. A.1) 

Figura A.10. Col·locació de lluminàries en passos per a vianants.                                         Font: [EDISON] 
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on: 

 η  és el factor d’utilització de la instal·lació 

 mE és el nivell mig d’il·luminació desitjat sobre la calçada 

 mf  és el factor de manteniment de làmpada + lluminària 

 nφ  és el flux nominal de la làmpada 

 A és l’amplada a il·luminar de la calçada, que en disposició bilateral pareada és 
la meitat ( A /2) i tota ( A ) quan les disposicions són unilateral i tresbolillo. 

 d és la separació entre lluminàries 

Càlcul del factor d’utilització 

El factor d’utilització és una mesura del rendiment del conjunt làmpada – lluminària i 
es defineix com el quocient entre el flux útil que arriba a la calçada i el flux nominal 
emès per la làmpada, tal com mostra la següent equació (Eq. A.2): 

n

útil

φ
φ

η =  

(Eq. A.2) 

Normalment es representa mitjançant corbes que acostumen a subministrar els 
fabricants de lluminàries. Aquestes corbes podem trobar-les en funció del quocient 
amplada de la calçada/ alçada de les lluminàries (A/H), la més habitual, o dels angles 
у1, у2, en el costat de la calçada i vorera respectivament. 

La Figura A.11 mostra les corbes del factor d’utilització: 

 

 Figura A.11. Corbes del factor d’utilització.                                                                             Font: [EDISON] 
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Dels gràfics es pot observar que hi ha dos possibles valors, un pel costat de la vorera 
i l’altre pel costat de la calçada, tal com mostra la Figura A.12: 

 

 

 

Per tant, per a obtenir el factor d’utilització total de la secció transversal de la via, cal 
sumar els coeficients del costat de la vorera i del costat de la calçada (Eq. A.3): 

21 ηηη +=  

(Eq. A.3) 

Posició de l’eix òptic de les lluminàries 

No existeix cap sistemàtica que permeti calcular de forma exacta quina ha de ser la posició 
de l’eix òptic de les lluminàries. Ha de ser el propi tècnic qui, fent les estimacions 
necessàries, determini la posició que ell consideri més adequada. 

S’entén per eix òptic l’eix imaginari que passa justament pel centre del focus emissor de llum 
de la lluminària. A la següent Figura A.13, correspondria a l’eix de color vermell de 0º. 

 

 

Figura A.12. Valors obtinguts dels gràfics.                                                                              Font: [EDISON] 

Figura A.13. Posició de l’eix òptic de les lluminàries.                                                              Font: [EDISON] 



Annex A. Manual Genèric pel Desenvolupament de projectes d’enllumenat exterior. Pàg. 59 

 

Posició relativa dels suports 

El tècnic ha de ser qui ha de decidir, basant-se en la seva experiència i intuïció, quina ha de 
ser la posició relativa dels suports. Aquesta ha de garantir que l’eix òptic de les lluminàries 
estigui situat allà on el tècnic hagi decidit. 

S’entén per posició relativa la disposició del suports sobre la vorera, més o menys pròxims a 
la calçada. 
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A.4.11 Càlculs d’enllumenat 

Un cop el tècnic ha determinat tots els elements necessaris de la instal·lació i la seva 
disposició, ha de comprovar, generalment a través d’un programa informàtic, que les 
previsions realitzades respecte les diferents magnituds lumíniques es compleixen. En cas 
contrari, haurà de canviar alguna de les variables de la instal·lació per tal que els resultats 
s’ajustin a les exigències plantejades. 

La metodologia a seguir es mostra a la següent Figura A.14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

No

Entrada de dades

Programa 
Informàtic

Obtenció de 
resultats

Compleixen 
les 

previsions ?

Final 

Modificació d’alguna 
variable 

Figura A.14. Metodologia de comprovació de les previsions lumíniques 
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Quan es parla de modificar alguna variable significa canviar un o varis dels següents 
elements: 

 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 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 62                                                                                                                                                                              Annex A 

 

A.4.12 Resum de les característiques de la instal·lació 

Un cop el tècnic ha comprovat que es compleixen totes les limitacions, és força recomanable 
realitzar un petit resum de les característiques més destacades de la instal·lació. Un possible 
model és el que es presenta a la següent Taula A.39: 

 

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 

 

 

A.4.13 Comentaris finals respecte a instal·lacions d’enllumenat urbà 

Es recomana fortament que, per tal de comprendre millor tots i cadascun del passos 
exposats amb anterioritat, es segueixi l’exemple pràctic “Disseny d’una instal·lació 
d’enllumenat urbà”, desenvolupat a l’annex B. 

Taula A.39. Resum de les característiques de la instal·lació. 
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A.5 Vies interurbanes destinades al trànsit de vehicles 

A.5.1 Concepte de via interurbana destinada al trànsit de vehicles 

S’entenen per vies interurbanes destinades al trànsit de vehicles tots aquells espais no 
urbans d’ús principal per part de vehicles. Sota aquesta denominació s’engloben autopistes, 
autovies, vies ràpides, carreteres... 

A.5.2 Metodologia de realització de projectes d’enllumenament de vies no 
urbanes destinades al trànsit de vehicles 

La següent Figura A.15 mostra, a través d’un diagrama de blocs, la sistemàtica pel correcte 
desenvolupament de projectes d’enllumenat d’espais per a trànsit de vehicles: 

  

 

 

 

A.5.3 Definició de la via a il·luminar 

 

 

Per tal de definir correctament l’espai que es vol il·luminar, és necessari que s’informi dels 
conceptes que s’exposen a continuació: 

 Si el projecte a desenvolupar és de nova construcció o bé d’actualització d’un 
sistema prèviament realitzat. 

 Nomenclatura de la via i punts quilomètrics del tram objecte de disseny (Ex. Autopista 
AP – 7, entre els Km. 5 i 20). 

 Vies que desemboquen a la via objecte de disseny. 

 Descripció física de la via: parts diferenciades i dimensions (Ex. Calçada de 7,5 
metres d’amplada amb 3 carrils, mitjana separadora de 4 metres d’amplada, calçada 
de 7,5 metres d’amplada amb 3 carrils). És recomanable acompanyar la descripció 
física amb alguna figura explicativa. 

Definició de la 
via a il·luminar 

Zonificació del 
territori 

Classificació de 
la via 

Elecció i situació dels 
elements luminotècnics 

Definició de la 
via a il·luminar 

Zonificació del 
territori 

Classificació de 
la via 

Elecció i situació dels 
elements luminotècnics 

Figura A.15. Metodologia de realització de projectes d’enllumenat de vies destinades al trànsit de vehicles. 
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 Longitud del tram considerat. 

A.5.4 Zonificació del territori 

El segon pas de la metodologia descrita anteriorment consisteix en classificar l’espai objecte 
d’il·luminació en una o vàries zones, en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació 
lumínica, segons el desenvolupat pel Reglament. 

Per tal que el projectista pugui realitzar la zonificació de la via de forma precisa és molt 
important que segueixi tot l’exposat al punt A.2.2. 

Zonificar correctament és imprescindible ja que, en funció de la zona, les restriccions 
imposades són unes o unes altres. 

La següent taula A.40 pretén ésser un instrument de resum de la zonificació de la via o vies 
a dissenyar: 

Vies de trànsit de vehicles no urbanes 

Via Punt quilomètric 
inicial 

Punt quilomètric final Zona 

    

    

    

 

 

A.5.5 Classificació de les vies de trànsit de vehicles 

 

 

Un cop s’ha establert la zonificació de l’espai que es pretén il·luminar, el següent pas 
consisteix en determinar la classificació que en fa el Reglament.  

 

 

Definició de la 
via a il·luminar 

Zonificació del 
territori 

Classificació de 
la via

Elecció i situació dels 
elements luminotècnics 

Taula A.40. Zonificació de les vies de trànsit de vehicles no urbanes. 
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La següent Taula A.41 mostra les diferents tipologies de vies de trànsit de vehicles no 
urbanes considerades pel Reglament: 

 

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 (NOTA 1) i separació (NOTA 2) de diferents tips d’usuaris (NOTA 3) 

Pobre ME1 

Bo ME2 

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

Control de trànsit (NOTA 1) pobre ME4 

Control de trànsit (NOTA 1) bo ME5 

 

 

NOTA 1: Control de trànsit es refereix a la presència d’indicadors i senyals i a l’existència de 
regulacions. 

 

 

Taula A.41. Classificació de les vies de trànsit de vehicles.                                           Font : [REGLAMENT] 
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Els mètodes de control són:  

• Semàfors, regles prioritàries, regulació i senyals prioritàries, senyals de tràfic, senyals 
de direcció i marques a la calçada. Quan no n’hi ha o no hi ha control de trànsit, es 
considera pobre. 

NOTA 2: Separació pot ésser mitjançant línies traçades per a tal fi per restricció d’un dels 
tipus trànsit.  

NOTA 3: Els diferents tipus d’usuaris són: vehicles de turisme, camions, vehicles lents, 
autobusos, bicicletes i vianants. 

Seguint la informació de la taula A.40, el tècnic no ha de tenir cap problema en realitzar una 
correcta classificació de l’espai objecte de disseny. Pot presentar-se alguna dificultat en 
aquelles vies en les que s’ha de decidir si el control de trànsit és bo o pobre. És en aquests 
casos on s’aconsella que el propi projectista utilitzi la seva intuïció i experiència i, en cas de 
dubte, opti per la opció més restrictiva. 

Un aspecte important que cal tenir molt en compte és el fet que la classificació de la via en 
horari nocturn (veure punt A.2.5) es correspondrà amb les característiques de trànsit que es 
registrin durant aquell període de temps, i no a les d’hora punta. 

En aquest sentit, és important també que el tècnic prengui consciència del fet que un mateix 
espai pot presentar classificacions diferents en funció del temps. Dit d’una altra manera, pot 
ésser que una autopista tingui una determinada densitat de trànsit al fer-se fosc i que al cap 
d’unes hores, aquesta densitat disminueixi de forma important. Un altre exemple clar són les 
vies que comuniquen les grans ciutats amb zones de segones residències, on el trànsit 
augmenta de forma important els caps de setmana i els períodes de vacances. Caldrà, 
doncs, que les característiques d’il·luminació de les diferents situacions plantejades per a 
una mateixa via siguin diferenciades, essent necessari l’adopció d’algun sistema que ho 
permeti. 
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Pot ésser de gran utilitat, per part del projectista, la utilització de la següent Taula A.42 com a 
instrument de resum de la classificació: 

 

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

      

      

      

 

 

A.5.6 Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: 
generalitats 

 

 

Fent referència al factors determinants d’un projecte d’enllumenat exterior, és necessari que 
el projectista sigui capaç de desenvolupar una solució que compleixi amb les necessitat 
lumíniques del client, les necessitats lumíniques reals i amb la legislació vigent. 

El disseny d’instal·lacions d’enllumenat porta implícit l’elecció d’elements luminotècnics. 
Aquests elements han de permetre assolir les característiques lumíniques desitjades. La 
seva tria ha de realitzar-se seguint un procés de diferents etapes, avançant des d’un punt de 
vista general cap a una definició més completa i detallada. 

Abans de procedir al desenvolupament d’aquestes etapes, és necessari que el tècnic hagi 
determinat, de manera precisa, la zonificació o zonificacions i la classificació o classificacions 
de l’espai objecte d’il·luminació. 

Les restriccions que la zonificació i la classificació imposen en l’elecció dels elements 
luminotècnics per a il·luminació de vies de trànsit de vehicles no urbanes es mostren a la 
següent Figura A.16: 

Definició de la 
via a il·luminar 

Zonificació del 
territori 

Classificació de 
la via 

Elecció i situació dels 
elements luminotècnics

Taula A.42. Resum classificació de vies de trànsit de vehicles. 
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Zonificació 
del territori 

% FHS emès per la 
lluminària 

Implantació de 
sistemes de regulació 

de flux o similars 

Intensitat lluminosa 
emesa cap a àrees 

protegides 

Enlluernament 
pertorbador 

II·luminació Vertical 

Elecció del tipus de 
lluminària 

Elecció del tipus de 
làmpada 

Tipus de via

Classe 
d’enllumenat 

Luminància 
mitjana 

Figura A.16. Restriccions imposades per la zonificació i la classificació en l’elecció de làmpades i lluminàries. 
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En relació a l’anterior Figura A.16, zonificar i classificar correctament és un punt clau per tal 
de garantir una elecció correcta d’elements lumínics i, en definitiva, assegurar un sistema 
d’enllumenat de qualitat. 

La següent Taula A.43 pretén ésser un instrument de resum de la zonificació / classificació 
de l’espai a il·luminar: 

Vies de trànsit de vehicles no urbanes 

ZONIFICACIÓ CLASSIFICACIÓ 

Via Punt 
quilomètric 

inicial 

Punt 
quilomètric 

final 

Zona De de 
l’hora 

Fins 
a 

l’hora 

Des del 
dia 

Fins al 
dia 

Classificació 

         

         

         

 

 

A.5.7 Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: 
metodologia a seguir 

La següent Figura A.17 mostra les diferents etapes per tal de realitzar una correcta elecció 
dels elements lumínics de la instal·lació: 

 

 

 

 

 

Definició 
característiques 
lumíniques de la 

Definició i situació dels 
elements luminotècnics 

de la instal·lació 

Taula A.43. Resum zonificació / classificació de vies de trànsit de vehicles. 

Figura A.17. Passos a seguir en l’elecció d’elements luminotècnics per a vies de trànsit de vehicles. 
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Si es compara aquesta metodologia amb la mostrada a l’apartat  A.4.7, referent a les vies 
urbanes, es pot  observar que, en aquest cas, el nombre d’etapes s’ha reduït de 3 a 2, ja que 
l’anàlisi d’aspectes territorials, funcionals i de la població no té sentit realitzar-lo en vies de 
trànsit de vehicles no urbanes. 

A.5.8 Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: etapa 
1, definició de les característiques lumíniques de la instal·lació 
d’enllumenat 

 

 

L’etapa que es desenvolupa a continuació és de vital importància en l’elecció de làmpades, 
lluminàries i altres elements luminotècnics ja que defineix, per a l’espai objecte d’estudi, 
quines són les limitacions i recomanacions de les diferents magnituds lumíniques a 
considerar per a garantir un sistema d’enllumenat de qualitat. 

Aquesta definició és força necessària, ja que l’adequació de la il·luminació no pot definir-se, a 
priori, amb unes condicions precises: 

• L’adequació no depèn únicament del nivell quantitatiu, sinó de l’equilibri entre 
diversos factors (nivell d’il·luminació, uniformitat, enlluernament...). Poden existir 
diferents combinacions de factors que donin resultats igualment convenients. 

• 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... 

Les magnituds lumíniques a tenir en compte són les següents: 

A. Nivell mitjà de luminància (cd/m2) 

B. Nivell mitjà d’il·luminació (lux) 

C. Uniformitat 

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

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

D. Limitació de l’enlluernament 

Definició 
característiques 
lumíniques de la 

Definició i situació dels 
elements luminotècnics 

de la instal·lació 
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 Enlluernament pertorbador (TI%) 

 Enlluernament molest (G) 

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

F. Intensitat lluminosa (cd ó Kcd) 

G. Color 

Totes aquestes magnituds es troben extensament explicades a l’annex D. És important llegir-
ne la informació que se’n detalla per tal de comprendre’n millor el significat. 
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A continuació es presenta la Taula A.44 on es mostren els valors màxims permesos pel 
Reglament en condicions de servei de determinades magnituds lumíniques que han estat 
mencionades en aquest apartat. També es mostren els casos que, funció de la zonificació, 
és obligatori la instal·lació de sistemes de regulació de flux. 

Zonifiació Classificació 
de la via 

Lmitjana 
(cd/m2) 

Emitjà (lux) FHS % I (Kcd) Enlluernament Regulació 
de flux 

Vertical   

Horitzontal HNR HNC 

 

HNR 

 

HNC 

 

HNR  

 

HNC 

Pertorbador 
(TI%) 

 

ME1 2,5 2 1 1 1 0 0 10 O 

ME2 1,875 2 1 1 1 0 0 10 O 

ME3 1,25 2 1 1 1 0 0 10 O 

ME4 0,9375 2 1 1 1 0 0 10 R 

E1 

ME5 0,625 2 1 1 1 0 0 10 R 

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

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

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

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

E2 

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

ME1 2,5 10 5 15 15 100 1 15 R 

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

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

ME4 0,9375 10 5 15 15 100 1 15 R 

E3 

ME5 0,625 10 5 15 15 100 1 15 R 

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

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

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

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

E4 

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

 Taula A.44. Limitacions lumíniques dels espai classificats com a ME1, ME2, ME3, ME4 o ME5. 
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NOTA: 

 Els valors màxims d’il·luminació mitjana vertical de la taula només són vàlids quan es 
produeixen en les façanes d’edificis o altres plans verticals límits de la propietat 
privada per sobre dels 3 metres d’alçada. En els altres casos no hi ha cap tipus de 
restricció. 

 La intensitat lluminosa, I (Kcd), queda limitada quan és emesa cap a àrees protegides 
(espais naturals, observatoris astronòmics...) o en direccions que puguin presentar 
problemes d’enlluernament. Les àrees protegides són determinades per Resolució 
del Director/a de Qualitat Ambiental. 

Nomenclatura de la Taula A.44: 

• Emitjà: nivell mitjà d’il·luminació 

• Lmitjana: luminància mitjana 

• HNR: horari normal (llegir punt A.2.5) 

• HNC: horari nocturn (llegir punt A.2.5) 

• FHS: flux d’hemisferi superior 

• I: intensitat lluminosa 

• O: obligatori 

• R: recomanable 

És important tenir present que aquells espais que presentin més d’una classificació – a títol 
d’exemple, una autopista que de 21 a 23 hores es classifiqui com a ME2, i de 23 hores fins a 
la sortida del sol com a ME3 – necessitaran adoptar sistemes de regulació de l’enllumenat 
que permetin adaptar les característiques lumíniques a cada situació en particular. 

Havent mostrat els valors màxims permesos pel Reglament (Taula A.44), el següent pas 
consisteix en veure un conjunt de taules que són un complement de l’anterior i a la vegada 
un instrument d’ajuda pels tècnics. En elles es mostren les recomanacions de la CIE i altres 
organismes per a vies de trànsit motoritzat: 
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Recomanacions de la CIE per a vies de trànsit motoritzat 

Aquestes recomanacions es defineixen per a calçades seques. 

Descripció de vies públiques Classe 
d’enllumenat 

Carreteres d’alta velocitat amb carrils separats lliures d’interseccions  al mateix nivell 
i amb accessos completament controlats: autopistes, autovies. Densitat del trànsit i 

complexitat del traçat de la calçada: 

 

ALTA M1 

MITJANA M2 

BAIXA M3 

Carreteres d’alta velocitat, calçada amb doble sentit de circulació. Control de trànsit i 
separació de diferents tipus d’usuaris de carreteres: 

 

POBRE M1 

BO M2 

Carreteres secundàries de connexió, carreteres distribuïdores locals, vies d’accés 
principals residencials, carreteres que proporcionen accés directe a propietats i 

menen a connexions de carreteres. Control de trànsit i separació de diferents tipus 
d’usuari:  

 

POBRE M4 

BO M5 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.45. Recomanacions CIE per a vies de trànsit motoritzat.                                   Font: [SANMARTIN] 
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Classe d’enllumenat Camp d’aplicació 

Totes les calçades Calçades amb 
poques 

interseccions 
o sense 

 

Lmínima 

mantinguda 
(cd/m2) 

U0 mínima TI Ul mínima 

M1 > 2,0 0,4 ≤10% 0,7 

M2 > 1,5 0,4 ≤10% 0,7 

M3 > 1,0 0,4 ≤10% 0,7 

M4 > 0,75 0,4 ≤10% 0,7 

M5 > 0,5 0,4 ≤10% 0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.46. Recomanacions CIE per a vies de trànsit motoritzat basades en luminància.                               
                                                                                                                 Font : [SANMARTIN]
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Recomanacions per a diferents condicions de les calçades 

En aquelles zones en les que la intensitat i la persistència de la pluja provoquin que durant 
una part significativa de les hores nocturnes, al llarg de l’any, la superfície de la calçada 
estigui mullada, s’establiran les següent classes d’enllumenat NEW, segons es desenvolupa 
en la següent Taula A.47: 

 

Luminància de la calçada en condicions seques i 
humides 

Calçada seca Calçada 
mullada 

Enlluernament 
Pertorbador 

 

Classe 
d’enllumenat 

Lmitjana (cd/m2) U0 Ul U0 TI(%)≤ 

NEW 1 2 0,4 0,6 0,15 10 

NEW 2 1,5 0,4 0,6 0,15 10 

NEW 3 1 0,4 0,6 0,15 10 

NEW 4 0,75 0,4 0,6 0,15 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.47. Recomanacions per a calçades humides.                                               Font : [TRASHORRAS] 
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En trams singulars, quan la distància de visió sigui inferior a 60 m i quan no es pugui situar 
adequadament l’observador degut a la sinuositat i complexitat del traçat de la via, 
s’estableixen les següents classes d’enllumenat CE (Taula A.48) : 

 

Classe d’enllumenat Il·luminància horitzontal 

 Nivell d’il·luminació 
horitzontal (lux) 

Uniformitat mitjana Um 

CE0 50 0,4 

CE1 30 0,4 

CE2 20 0,4 

CE3 15 0,4 

CE4 10 0,4 

CE5 7,5 0,4 

 

 

La següent Taula A.49 mostra, per columnes, equivalències entres les classes M, NEW i CE 
d’enllumenat: 

 

COMPARABLE PER COLUMNES 

CE0 
 

M1 
NEW1 
CE1 

 
M2 

NEW2 
CE2 

 

 
M3 

NEW3 
CE3 

 
M4 

NEW4 
CE4 

 
M5 

NEW5 
CE5 

 

 

 

 

Taula A.48. Classes d’enllumenat de la sèrie CE.                                                       Font : [TRASHORRAS] 

Taula A.49. Equivalències entre diferents classes d’enllumenat.                                Font : [TRASHORRAS] 
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Altres recomanacions per a espais de trànsit motoritzat 

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 

 

 

Els valors de l’anterior Taula A.50 fan referència a nivells recomanats a partir de les 12 hores 
de la nit. Abans d’aquesta hora podran duplicar-se. 

Els paràmetres de qualitat recomanats pera garantir la seguretat vial són: 

• En nivell d’il·luminació (lux): Ug ≥ 0,5 (uniformitat mitja) i Ue ≥ 0,3 (uniformitat extrema) 

• En luminància: U0 ≥ 0,6 (uniformitat mitja), Ul ≥ 0,7 (uniformitat longitudinal) i TI ≤ 10 
% 

 

Taula A.50. Altres recomanacions per a vies de trànsit de vehicles.                           Font : [TRASHORRAS] 
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Nomenclatura de les taules A.45 fins A.50: 

• Em: nivell mitjà d’il·luminació horitzontal  

• Lmitjana: luminància mitjana sobre la superfície de la calçada 

• U0: uniformitat de la luminància total 

• Um: uniformitat mitjana 

• Ul: uniformitat longitudinal 

• TI : enlluernament pertorbador 

• G: enlluernament molest 

Per tal de resumir, de forma adequada, tota la informació presentada en aquest apartat, es 
recomana la utilització de la següent Taula A.51: 

 

Magnitud Recomanació Màxim permès 

Emitjà Horitzontal (lux)   

Emitjà Vertical (lux)   

Lmitja(cd/m2)   

FHS %   

I (Kcd)   

Enlluernament pertorbador 
(TI%) 

  

Enlluernament molest (G)   

Um   

...   

 

 
Taula A.51. Resum limitacions / recomanacions per a vies de trànsit de vehicles. 
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Amb aquesta taula, el tècnic pot  comprovar, un cop obtinguts els càlculs finals d’enllumenat, 
de forma ràpida i senzilla, si les restriccions i limitacions imposades per reglament s’estan 
complint. 

Quan la via a il·luminar presenti més d’una classificació, es recomana que, per a cadascuna 
d’elles, s’empri una taula similar a la A.51. Igualment, aquesta tipologia de taula també haurà 
de ser utilitzada per a cadascun dels dos horaris definits pel Reglament (veure punt A.2.5) ja 
que les obligacions i restriccions són diferents per ambdós.  

En determinades ocasions, les recomanacions i obligacions d’una determinada classificació 
coincidiran amb les recomanacions i obligacions d’un determinat horari. En aquest cas, una 
mateixa taula resum serà suficient. 

A.5.9 Elecció de làmpades, lluminàries i altres elements luminotècnics: etapa 
2, definició dels elements lumínics de la instal·lació i la seva situació 

 

 

Un cop establerts els límits i les recomanacions per a diferents magnituds lumíniques 
necessàries per a assegurar un enllumenat adequat, el darrer pas a realitzar és l’elecció dels 
diferents elements luminotècnics (làmpades, lluminàries, suports, equips auxiliars...) i 
determinar-ne la seva localització. 

Si analitzem tot el procés del disseny d’instal·lacions d’enllumenat per a vies destinades al 
trànsit de vehicles, l’etapa en la que ens trobem és la que presenta una dificultat major. 
Aquesta dificultat ve imposada pel fet que el tècnic disposa de múltiples opcions per a escollir 
essent molt poques les que compleixen amb les restriccions imposades pel Reglament. 

A continuació s’exposen un seguit de criteris que intenten facilitar, al tècnic, l’elecció dels 
diferents elements necessaris en una instal·lació d’enllumenat. 

Elecció de lluminàries 

A l’hora d’escollir una o vàries lluminàries per a la instal·lació objecte de disseny, s’han de 
tenir en compte diversos factors. 

El primer d’aquests factors és el tipus de paviment de la calçada a il·luminar. Del tipus de 
paviment en dependrà, en gran mesura, la uniformitat de l’enllumenat, magnitud de gran 
importància per a garantir un nivell d’il·luminació adequat sobre la calçada. 

Definició 
característiques 
lumíniques de la 

Definició i situació dels 
elements luminotècnics 

de la instal·lació
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Tot seguit es mostren les diferents tipologies de paviments presentades per la CIE. En un 
principi es van considerar dues sèries (R i N), tal com mostren les taules A.52 i A.53: 

 

Tipus de paviment Tipus de reflexió Límit de S1 Valor normalitzat 
Q0 

R1 Difusa S1<0,42 0,10 

R2 Aproximadament 
difusa 

0,42≤S1<0,85 0,07 

R3 Lleugerament brillant 0,85≤S1<1,35 0,07 

R4 Brillant 1,35≤S1 0,08 

 

 

 

Tipus de paviment Tipus de reflexió Límit de S1 Valor normalitzat 
Q0 

N1 Difusa S1<0,28 0,10 

N2 Aproximadament 
difusa 

0,28≤S1<0,60 0,07 

N3 Lleugerament brillant 0,60≤S1<1,30 0,07 

N4 Brillant 1,30≤S1 0,08 

 

 

 

 

 

Taula A.52. Sèrie R.                                                                                                    Font : [TRASHORRAS] 

Taula A.53. Sèrie N.                                                                                                    Font : [TRASHORRAS] 
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Posteriorment es va presentar la sèrie C que es divideix en dos: C1 que correspon a R1 i C2 
que agrupa als tipus R2, R3 i R4. Aquesta sèrie es mostra a la següent Taula A.54: 

 

Tipus de paviment Tipus de reflexió Límit de S1 Valor normalitzat 
Q0 

C1 Difusa S1<0,4 0,10 

C2 Especular S1≥0,4 0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.54. Sèrie C.                                                                                                    Font : [TRASHORRAS] 
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Les dues metodologies bàsiques per a poder determinar el tipus de paviment són les 
següents: 

 Obtenir experimentalment els valors de Q0 (factor de reflexió) i S1 (factor especular), a 
través d’aparells de mesura adequats, i emprar les taules anteriors. 

 Seguir la informació presentada a la següent Taula A.55: 

 

Tipus de 
paviment 

Descripció 

R1  Paviment asfàltic amb un mínim d’un 15% de materials artificials clars, o al 
menys un 30% d’anorsites molt brillants. 

 Paviment amb graves que cobreixen més del 80% de la superfícies de la 
calçada i contenen gran quantitat de material clar artificial o un 100% de 
granulats molt clars. 

 Paviment de formigó 

 Impregnació o revestiments superficials 

R2  Paviment amb textura rugosa i agregats normals. 

 Paviment asfàltic amb un 10% a un 15% d’abrillantador. 

 Paviment asfàltic gruixut i rugós ric en graves (més del 60%) de mides iguals 
o superiors a 10 mm. 

 Asfalt màstic nou o de recient implantació. 

R3  Paviment asfàltic en fred (màstic), amb textura rugosa però pulimentada. 

R4  Asfalt màstic després de varis mesos d’ús. 

 Paviment amb textura més aviat llisa i pulida. 

 

 

 

 

Taula A.55. Característiques dels paviments de la tipologia R.                                  Font : [TRASHORRAS] 
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Un cop conegut el tipus de paviment i havent determinat els rangs adequats de luminància 
(cd/m2) i nivell d’il·luminació (lux), el tècnic ja pot fer una primera aproximació respecte a les 
característiques principals que hauran de reunir les lluminàries, seguint la informació 
presentada a la següent Taula A.56: 

 

Tipus de 
paviment 

Luminància 
(cd/m2) 

Nivell 
d’il·luminació 

(lux) 

Tipus de 
lluminària 

2 
1 

0,5 

28 
14 
7 

Cut-off  
 
 

R1/R2 2 
1 

0,5 

20 
10 
5 

Semi cut-off 

2 
1 

0,5 

32 
17 
9 

Cut-off  
 
 

R3/R4 2 
1 

0,5 

28 
14 
7 

Semi cut-off 

2 
1 

0,5 

24 
12 
6 

Cut-off  
 
 

C1 2 
1 

0,5 

16 
8 
4 

Semi cut-off 

2 
1 

0,5 

28 
14 
7 

Cut-off  
 
 

C2 2 
1 

0,5 

20 
10 
5 

Semi cut-off 

 

 

A l’annex E es presenta un petit resum explicatiu molt útil on s’exposen les diferents 
classificacions de les lluminàries en enllumenat de vies urbanes i vies de trànsit de vehicles. 

A partir d’aquest petit resum i basant-se en les característiques més destacades de l’espai a 
il·luminar (tenint en compte la relació de la Taula A.56) i en la pròpia experiència, el 
projectista ha de ser capaç de determinar quina  o quines tipologies de lluminàries utilitzarà 

Taula A.56. Relació entre paviments i lluminàries.                                                      Font : [TRASHORRAS] 
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(cut off, non cut-off o semi cut-off) i quins seran els seus valors d’abast, dispersió i control. 
Tots aquest trets els haurà de comprovar a partir de la informació fotomètrica (diagrama polar 
o corbes de distribució lluminosa) facilitada pels fabricants de lluminàries. 

Els altres factors que acabaran d’ajudar al tècnic a decidir-se per una lluminària o una altra 
es presenten tot seguit: 

Generalitats 

En qualsevol cas, apart del Reglament que desenvolupa la llei 6/2001 del 31 de Maig, 
les llumeneres han de complir les exigències del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, les instruccions complementàries del mateix MI BT, fulls d’interpretació 
del Ministeri d’Indústria i Energia, les normes UNE, normes internacionals ISO i CEI, 
recomanacions municipals i altres normatives tant nacionals com internacionals 
concordants en la matèria. 

Limitacions 

 Només poden utilitzar-se lluminàries dotades d’un certificat expedit per un 
laboratori acreditat per la Direcció General de Qualitat Ambiental, pel 
Laboratori General d’Assaigs o que comptin amb una certificació emesa pel 
propi laboratori de les empreses fabricants de les lluminàries. 

S’utilitzaran en la posició, enfocament, condicions, làmpada i accessoris amb 
què ha estat determinat l’assaig. 

 Es limita el valor de la brillantor (LA0,25) per a lluminàries d’alçada inferior a 7 
metres, d’acord amb la informació presentada a la Taula A.57: 

 

Alçada de la lluminària 
(metres) 

Índex: LA0,25 

4,5 4000 

4,5 – 6 5500 

6 7000 

 

 
Taula A.57. Limitació de la brillantor per a lluminàries d’alçada inferior a 7 m.         Font: [REGLAMENT] 
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Nomenclatura: 

L: Luminància mitja de la lluminària (cd/m2) en la direcció gamma entre 85º i 
90º 

A: Àrea de la superfície emissora de llum de la lluminària (m2) a gamma 90º  

 No podran superar-se els valors de FHS (%) presentats a la taula A.44. 

 En condicions normals, el coeficient d’utilització (relació entre el flux incident 
en la zona a il·luminar i flux emès per la làmpada) haurà de ser superior a 
0.25 i la depreciació per brutícia i envelliment inferior al 25%. 

 Les llumeneres per a enllumenat urbà i viari en zones sense contaminació 
seran de carcassa de fundició injectada d’alumini, tancament de vidre pla amb 
un grau de protecció igual o superior a IP-43. 

 Les llumeneres per a enllumenat urbà i viari en zones d’elevada contaminació 
seran de carcassa de fundició injectada d’alumini, tancament de vidre pla amb 
un grau de protecció igual o superior a IP-54. 

 Els tancaments de vidre refractiu només podran utilitzar-se en zones a on no 
s’exigeixi un grau de control d’enlluernament estrictament reduït a menys que 
es justifiqui mitjançant càlcul el compliment dels paràmetres indicats en la 
normativa existent. 

 Els tancaments de policarbonat només podran utilitzar-se en zones amb risc 
elevat de ruptures. 

 Els reflectors rebran tractament de protecció que garanteixi la conservació de 
les seves qualitats òptiques. 

 S’utilitzaran llumeneres construïdes en materials inalterables a la intempèrie i 
amb garantia de resistència a les alteracions químiques, tèrmiques i 
mecàniques pròpies del seu funcionament. 

 El dimensionat de la llumenera i els materials utilitzats hauran de garantir que 
posteriorment a un període de 10 hores de funcionament a temperatura 
ambient de 35ºC no es presenti en cap punt una temperatura superior a les 
admissibles en els diferents components. 

 El dispositiu de subjecció de la llumenera al suport haurà de comptar com a 
mínim de 3 punts de recolzament assegurant que la posició de la lluminària 
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no pugui variar per agents fortuïts. Serà capaç de resistir un pes 5 vegades 
superior al de la llumenera equipada. 

 Les maniobres d’obertura, tancament o substitucions d’elements necessàries 
pel normal manteniment de la llumenera, hauran de poder-se realitzar sense 
necessitat d’eines o accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació 
han de garantir la posició dels element de forma tal que sigui inalterable 
fortuïta o involuntàriament. 

 La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials 
resistents a altes temperatures. 

 L’ús de llumeneres tipus Globus només es permetrà en casos excepcionals i 
prèvia autorització dels Serveis Tècnics Municipals. 

 No superar en inclinació els 10º respecte a l’horitzontal 

 Disposar del major rendiment possible amb una distribució adequada del flux 
lluminós segons els plans a il·luminar i en funció de les característiques de la 
instal·lació per tal de facilitar un factor d’utilització el més alt possible. 

Elecció de làmpades 

Les làmpades de la instal·lació d’enllumenat han de satisfer tota la informació exposada al 
punt A.2.4. El tècnic ha de posar especial atenció al punt d’aquest apartat que restringeix l’ús 
de determinades tipologies de làmpades en funció de la zonificació del territori. 

Sempre que les exigències funcionals i estètiques ho permetin i malgrat el Reglament 
permeti utilitzar altres tipus de làmpades, es recomana fortament la utilització de làmpades 
de vapor de sodi, ja sigui d’alta pressió (VSAP) o de baixa pressió (VSBP). 

Un cop s’ha determinat la tipologia de làmpades a utilitzar, cal escollir-ne la potència i el flux 
lluminós (paràmetres relacionats entre sí). La seva elecció dependrà del tipus de lluminària 
escollida i dels nivell d’il·luminació que es vulguin garantir. 
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Factor de manteniment de làmpada + lluminària 

El grau de netedat de la via i les característiques de la lluminària són els condicionants a tenir 
en compte a l’hora de determinar el factor de manteniment del conjunt làmpada – lluminària. 
Els possibles valors d’aquest factor s’exposen a la següent Taula A.58: 

 

Via Lluminària oberta Lluminària tancada 

Neta 0,75 0,80 

Mitja 0,68 0,70 

Bruta 0,65 0,68 

 

 

Alçada de les lluminàries 

L’alçada d’instal·lació de les lluminàries depèn d’un seguit de factors. El més important és el 
flux lluminós emès, sota condicions de servei, per cadascuna de les làmpades. Coneixent 
aquest valor, ja es pot acotar l’interval d’alçades al que s’haurien d’instal·lar les lluminàries.  

La relació entre flux lluminós emès per cada làmpada individualment i l’alçada de les 
lluminàries per a vies de trànsit de vehicles, es presenta a la Taula A.59: 

 

Flux lluminós (lm) Alçada de muntatge(m) 

3.000 ÷ 10.000 6 ÷ 8 

10.000 ÷ 20.000 8 ÷ 10 

20.000 ÷ 40.000 10 ÷ 12 

> 40.000 > 12 

 

 

Taula A.58. Factor de manteniment del conjunt làmpada – lluminària.                      Font : [TRASHORRAS] 

Taula A.59. Relació entre el flux lluminós per làmpada i l’alçada d’instal·lació de lluminàries.                          
                                                                                                              Font : [TRASHORRAS] 
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Aquestes alçades no són definitives ja que cal considerar altres aspectes que s’exposen a 
continuació. 

Trams amb arbres 

La presència d’arbres a la via és un factor que pot influenciar l’alçada d’instal·lació de les 
lluminàries del tram afectat. 

Si els arbres presenten una alçada compresa entre els 8 i 10 metres, les lluminàries 
s’haurien d’instal·lar a la mateixa alçada. 

Si els arbres són d’alçades inferiors, les lluminàries s’haurien de situar per sobre d’aquests. 

La següent Figura A.18 pretén ésser un petit resum de l’alçada de lluminàries en trams amb 
presència d’arbres: 

 

 

 

Trets urbanístics de l’espai objecte d’il·luminació 

Les característiques estètiques també poden ésser un factor determinant a l’hora de decidir a 
quina alçada cal col·locar les lluminàries. 

És necessari que les lluminàries constitueixin un conjunt estèticament agradable als ulls de 
les persones. Les seves alçades s’han d’adaptar a les alçades dels altres elements 
urbanístics del seu entorn.  

 

 

 

 

 

Figura A.18. Alçada de les lluminàries en trams amb presència d’arbres.                             Font: [EDISON] 
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Determinació de la tipologia de suports 

Els suports que formaran part de la instal·lació d’enllumenat han de complir amb les 
següents condicions: 

Condicions tècniques 

 Els suports seran d’acer de qualitat mínima A-360 grau B, segons norma 
UNE-36-080-1978, primera part. 

Els fusts dels suports hauran d’ésser construïts en una sola peça o con de 
xapa d’acer, sense soldadures intermèdies transversals al fust, i la seva 
superfícies serà contínua i exempta d’imperfeccions, taques, protuberàncies o 
butllofes i de qualsevol obertura, porta o forat. 

Els suports disposaran d’un casquet d’acoblament en punt, soldat al fust i 
determinat en cada cas pel tipus de llumenera a instal·lar. 

Totes les soldadures seran com a mínim de qualitat 2, segons norma UNE-
14-011-1974 i tindran unes característiques mecàniques superiors a les del 
material base. 

 Amb objecte d’evitar la corrosió dels suports, tant interior com exterior, la 
protecció de tota la superfície es realitzarà en calent, complimentant-se les 
especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats establertes en el 
Real Decret 2531/1985, de 18 de desembre, norma UNE-37501-71 i norma 
UNE 72-404-84. El recobriment de galvanitzat tindrà un pes mínim de 550 a 
600 gr/m2 de zinc, equivalent a un espessor mig de recobriments de 77 a 84 
micres. 

El galvanitzat haurà de ser continu, uniforme i lliure d’imperfeccions, havent 
de tenir adherència suficient per a resistir la manipulació dels suports. 

 En cas de que els suports d’acer es pintin, s’ha de fer amb pintures 
apropiades que no requereixen capes d’imprimació, segellat d’aquesta... . Els 
colors, a banda de justificació particular, seran definits vulgarment com a Gris 
Mig, Blanc, o Verd Ecològic (aquest últim quan interessi contribuir al 
camuflament dels suports en un entorn vegetal). 

Els bàculs i columnes d’acer hauran de ser protegits amb una pintura a base 
de resines en la seva placa base i fins a una altura de 60 cm. 
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 Els suports no hauran de permetre l’entrada de l’aigua de pluja ni 
d’acumulació de l’aigua de condensació. 

 Els bàculs, columnes i pals de línia amb un punt de llum hauran de numerar-
se de forma correlativa, amb el número que s’indicarà pels tècnics Municipals, 
en cas de petició dels mateixos. 

 Qualsevol altra característica tècnica no especificada en els apartats anteriors 
haurà de complir estrictament tot l’indicat en el Real Decret 2642/1985, de 18 
de desembre, Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986, pel que es declaren 
d’obligat compliment les especificacions tècniques de bàculs i columnes 
d’enllumenat exterior. 

Equips de control i regulació de l’enllumenat. Sistemes de regulació de flux 

La utilització de sistemes de regulació de flux en instal·lacions d’enllumenat seguirà tots i 
cadascun dels punts exposats a l’apartat A.2.3. 

A l’annex E, apartat E.3, s’exposen les diferents tipologies d’equips i sistemes de regulació 
de l’enllumenat. 

Altres aspectes a tenir en comte en l’elecció d’equips de control i regulació de l’enllumenat: 

Generalitats 

Les especificacions relatives als equips complets de làmpades consideraran a 
aquests com un conjunt, garantitzant la compatibilitat de tots els seus elements. 

La desviació en les característiques d’intensitat de corrent, potència subministrada i 
flux emès dels equips complets de làmpades no podrà superar, funcionant a tensió 
normal, el 7.5%. 

Els cos φ de l’equip complet de làmpada no serà inferior a 0.85 en cap moment de la 
seva vida útil. 

Les pèrdues per consum d’energia per consum propi dels accessoris de làmpada no 
podrà superar el 7.5% de la potència d’aquesta en els equips de vapor de mercuri i el 
15% en els equips de vapor de sodi d’alta pressió. 

Les reactàncies o balastres hauran de complir les exigències del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, les instruccions complementaries del mateix MI BT, 
fulls d’interpretació del Ministeri d’Indústria i Energia, la norma CEI núm. 262, les 
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normes UNE, altres normatives i reglamentacions tant nacionals com internacionals 
concordants en la matèria. 

Els condensadors hauran de complir les exigències del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, les instruccions complementàries del mateix MI BT, fulls 
d’interpretació del Ministeri d’Indústria i Energia, la norma CEI núm. 252 i 566, la 
norma UNE-20152, altres normatives i reglamentacions tant nacionals com 
internacionals concordants en la matèria. Hauran de resistir els assaigs de 
sobretensió i duració segons la norma UNE 20010. 

Disposició de les lluminàries de la via 

La disposició de les lluminàries és un altre punt important que el tècnic ha de tenir en compte 
per tal d’assegurar unes condicions òptimes d’il·luminació.  

A continuació es presenten un conjunt de diferents situacions i, per a cadascuna d’elles, 
s’analitza les possibles disposicions de les lluminàries: 

Trams rectes amb una única calçada 

Per aquest cas existeixen tres disposicions bàsiques de les lluminàries: unilateral, bilateral 
tresbolillo i bilateral pareada.  La Figura A.19 mostra aquestes disposicions: 

 

 

 

 

La utilització d’una disposició o d’una altra dependrà del quocient entre l’amplada de la 
calçada i l’alçada d’instal·lació de les lluminàries (A/H). Quan A/H sigui més petit de la unitat, 
es recomana emprar la distribució unilateral. En el cas que A/H estigui comprès entre 1 i 1,5, 
la distribució recomanada és la bilateral tresbolillo. Quan A/H sigui més gran d’1,5, aleshores 
es recomana la distribució bilateral pareada. Tota aquesta informació es resumeix a la Taula 
A.60: 

Figura A.19. Disposicions de lluminàries en trams rectes de vies de trànsit de vehicles de calçada única.     
                                                                                                                            Font: [EDISON] 
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Disposició Relació entre l’amplada de la via i l’alçada de muntatge

Unilateral A/H < 1 

Tresbolillo 1≤ A/H ≤1,5 

Pareada A/H > 1,5 

Suspesa Carrers molt estrets 

 

Trams rectes amb 2 ó més calçades 

Als trams rectes de vies de trànsit de vehicles amb 2 ó més calçades separades per una 
mitjana, les lluminàries poden col·locar-se sobre la mitjana o bé, considerar les calçades de 
forma independent. 

En el cas que la mitjana sigui estreta, es recomana la utilització de lluminàries de doble braç, 
amb grans avantatges constructius i d’instal·lació. 

Si la mitjana presenta una amplada considerable, es recomana tractar les calçades de forma 
independent. Es poden combinar els braços dobles amb la distribució al tresbolillo o aplicar 
una distribució unilateral a cada calçada. En aquest darrer cas, és preferible instal·lar les 
lluminàries al costat contrari de la mitjana, afavorint la circulació per la dreta. 

Com a resum de totes les disposicions descrites, es presenta la següent Figura A.20: 

   

 

 

 

Taula A.60. Relació entre A/H i les disposicions de lluminàries.                                             Font: [EDISON] 

Figura A.20. Possibles disposicions de lluminàries en trams rectes de 2 o més calçades.    Font: [EDISON] 
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Trams curvilinis 

Es consideren trams curvilinis tots aquells trams amb una radi de curvatura inferior a 300 m. 
En cas contrari, el tram es considerarà com si fos recte. 

Si l’amplada de la via de trànsit és menor d’1,5 vegades l’alçada de muntatge de les 
lluminàries, els punts de llum haurien d’implantar-se, unilateralment, a la part exterior de la 
corba.  La separació entre punts de llum  haurà de ser menor quan més petit sigui el radi de 
curvatura. 

Per a  vies de trànsit l’amplada de les quals sigui major d’1,5 vegades l’alçada de muntatge 
de les lluminàries, la implantació dels punts de llum hauria d’ésser bilateral pareada. En 
qualsevol cas s’ha d’evitar la distribució al tresbolillo. 

La següent Taula A.61 pretén ésser un resum de la disposició de lluminàries en trams 
curvilinis: 

R > 300 m Assimilar a un tram recte 

A/H < 1,5 Unilateral exterior R < 300 m  

A/H > 1,5 Bilateral pareada 

 

 

L’anterior taula es complementa amb la Figura A.21: 

   

 

Rotondes 

Taula A.61. Implantació de lluminàries en trams curvilinis.                                                     Font: [EDISON] 

Figura A.21. Disposicions de lluminàries en trams curvilinis.                                                 Font: [EDISON] 
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En el cas de rotondes les lluminàries s’haurien d’implantar en seu costat exterior, amb 
l’objectiu d’il·luminar els accessos i les sortides. L’alçada de les lluminàries i els valors 
d’il·luminància seran, com a mínim, iguals als de la via més important que hi desemboqui. 

Si la rotonda és de dimensions reduïdes, essent la seva part central no gaire gran i sense 
arbres, es recomana la utilització d’un suport de gran alçada amb diferents braços. En altres 
casos, és preferible situar les lluminàries a les prolongacions de les vies que desemboquen a 
la rotonda. 

Per tal de fer més entenedora l’anterior explicació, es mostra la Figura A.22: 

  

 

 

Encreuaments 

És preferible que les lluminàries es col·loquin al costat dret de la calçada i després de 
l’encreuament, seguint l’exemple de la Figura A.23: 

 

 

 

En el cas que es tracti d’un encreuament en forma de T, s’aconsella disposar una lluminària 
al final del carrer que acaba, tal com mostra la Figura A.24: 

Figura A.22. Implantació de lluminàries a rotondes.                                                               Font: [EDISON] 

Figura A.23. Implantació general de lluminàries als encreuaments.                                       Font: [EDISON] 
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Quan els encreuaments presenten força complicacions és recomanable emprar projectors 
implantats en suports de gran alçada ( més de 20 m). La il·luminació és més agradable i 
uniforme. La Figura A.25 mostra un exemple de encreuament amb complicacions: 

 

 

 

Distància entre lluminàries 

La distància de separació entre lluminàries pot calcular-se seguint diferents metodologies.  

Una d’aquestes metodologies es basa en aplicar la següent equació (Eq. A.4): 

AE
f

d
m

nm

⋅
⋅⋅

=
φη

 

(Eq. A.4) 

on: 

 η  és el factor d’utilització de la instal·lació 

 mE és el nivell mig d’il·luminació desitjat sobre la calçada 

 mf  és el factor de manteniment de làmpada + lluminària 

Figura A.24. Disposició de lluminàries als encreuament en forma de T.                                Font: [EDISON] 

Figura A.25. Disposició de lluminàries als encreuament complicats.                                     Font: [EDISON] 
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 nφ  és el flux nominal de la làmpada 

 A és l’amplada a il·luminar de la calçada, que en disposició bilateral pareada és 
la meitat ( A /2) i tota ( A ) quan les disposicions són unilateral i tresbolillo. 

 d és la separació entre lluminàries 

Per a calcular el factor d’utilització de la instal·lació η , que és una mesura del rendiment del 

conjunt làmpada – lluminària, cal recórrer a un seguit de corbes subministrades pels 
fabricants de lluminàries. Aquestes corbes es troben en funció del quocient amplada de la 
calçada / alçada de la lluminària (A/H) o bé, dels angles у1, у2, en el costat de la calçada i 
vorera respectivament. 

La Figura A.26 mostra diferents exemples de corbes pel càlcul del factor d’utilització: 

 

 

 

Dels gràfics es pot observar que hi ha dos possibles valors, un pel costat de la vorera i l’altre 
pel costat de la calçada, tal com mostra la Figura A.27: 

 

 

 

Figura A.26. Corbes pel càlcul del factor d’utilització.                                                             Font: [EDISON] 

Figura A.27. Diferents valors obtinguts dels gràfics.                                                               Font: [EDISON] 
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Per tant, per a obtenir el factor d’utilització total de la secció transversal de la via, cal sumar 
els coeficients del costat de la vorera i del costat de la calçada (Eq. A.5): 

21 ηηη +=  

(Eq. A.5) 

Un altre sistema per a poder calcular la distància entre lluminàries consisteix en utilitzar algun 
dels múltiples programes informàtics d’il·luminació que existeixen en l’actualitat. Molts d’ells 
són subministrats pels propis fabricants de lluminàries. 

Posició de l’eix òptic de les lluminàries 

No existeix cap sistemàtica que permeti calcular de forma exacta quina ha de ser la posició 
de l’eix òptic de les lluminàries. Ha de ser el propi tècnic qui, fent les estimacions 
necessàries, determini la posició que ell consideri més adequada. 

S’entén per eix òptic l’eix imaginari que passa justament pel centre del focus emissor de llum 
de la lluminària. A la següent Figura A.28, correspondria a l’eix de color vermell de 0º. 

 

 

 

Posició relativa dels suports 

Per a determinar la posició que han d’ocupar els suports al llarg de l’eix transversal de la 
calçada, cal tenir present quina ha ser la posició de l’eix òptic de les lluminàries. 

 

Figura A.28. Posició de l’eix òptic de les lluminàries.                                                              Font: [EDISON] 
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A.5.10 Càlculs d’enllumenat 

Havent escollit els diferents components que formaran part de la instal·lació d’enllumenat 
(lluminària, làmpada, sistemes de regulació de l’enllumenat, suports...) i la seva col·locació a 
l’espai objecte d’il·luminació (disposició de les lluminàries, alçada de les lluminàries, 
distàncies entre lluminàries...), només resta per comprovar que totes les previsions 
realitzades respecte les diferents magnituds lumíniques plantejades, es compleixin. Si no fos 
així, caldria variar alguna o vàries variables de les que s’exposen més endavant. 

La següent Figura A.29 pretén ésser un resum dels passos necessaris a realitzar per tal 
d’assegurar una adequada instal·lació d’enllumenat: 

  

 

 

 SI 

 

 NO 

 

 

 

Les variables que es poden modificar són les que es presenten a continuació: 

 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 

Figura A.29. Disseny d’instal·lacions d’enllumenat. 

 
Es compleixen 
les previsions? 

Entrada 
de dades 

Programa 
Informàtic 

Obtenció de 
resultats 

Modificació d’una o vàries variables 
Final 
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 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 

 ... 

A.5.11 Resum de les característiques de la instal·lació 

Si les limitacions plantejades es compleixen, és força recomanable realitzar un petit resum 
de les característiques més destacades de la instal·lació. Un possible model és el que es 
presenta a la següent Taula A.62: 

 

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 

 
Taula A.62. Resum de les característiques de la instal·lació d’enllumenat. 
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A.5.12  Comentaris finals d’instal·lacions d’enllumenat per a vies de trànsit de 
vehicles 

És molt recomanable seguir l’exemple pràctic “Disseny d’una instal·lació d’enllumenat d’una 
via de trànsit de vehicles no urbana” presentat a l’annex D. 

En ell es desenvolupen tots els passos que han estat explicats en aquest punt A.5 

Pot ésser un instrument molt útil per a comprendre la metodologia del disseny d’instal·lacions 
lumíniques per a vies de trànsit de vehicles. 
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A.6 Il·luminació amb projectors 

A.6.1 Àmbit d’aplicació 

Els àmbits d’aplicació de la il·luminació amb projectors són molt diversos i inclouen camps 
com la il·luminació d’àrees de treball o industrials, de façanes i monuments, d’instal·lacions 
esportives i algunes aplicacions d’enllumenat viari. 

A.6.2 Concepte de projector 

Un projector és una lluminària que concentra la llum en un determinat angle sòlid mitjançant 
un sistema òptic (miralls o lents), per tal d’aconseguir una intensitat lluminosa elevada en una 
zona concreta.  

Per a comprendre la informació que es presenta tot seguit es recomana llegir les diferents 
tipologies de projectors que es mostren a l’apartat E.4 de l’annex 4. 

A.6.3 Metodologia a seguir en la realització de projectes d’il·luminació amb 
projectors 

La següent Figura A.30 mostra una possible sistemàtica a seguir en l’elaboració de projectes 
d’il·luminació amb projectors: 

 

 

 

 

A.6.4 Definició de l’espai exterior a il·luminar 

 

 

Definir l’espai exterior a il·luminar mitjançant projectors implica donar informació respecte els 
següents punts: 

• Si el projecte a desenvolupar és de nova construcció o bé d’actualització d’un 
sistema antic. 

Definició de 
l’espai  a 
il·luminar 

Zonificació 
del territori 

Anàlisi de les limitacions 
i recomanacions que 
afecten a tots el 

Anàlisi d’altres 
limitacions i 
recomanacions funció 

Definició 
de l’espai  

a il·luminar 

Zonificació 
del territori 

Anàlisi de les limitacions 
i recomanacions que 
afecten a tots el 

Anàlisi d’altres 
limitacions i 
recomanacions funció 

Figura A.30. Metodologia a seguir en la il·luminació per projecció. 
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• Definir la tipologia de l’espai a il·luminar: si es tracta d’una façana, monument, 
magatzem, àrea d’equipaments esportius... 

• Ubicació de l’espai a il·luminar (Ex. Passeig de Gràcia, 123; Barcelona) 

• Dimensions característiques de l’espai (alçada, amplada, radi,...) i àrea total a 
il·luminar 

• ... 

A.6.5 Zonificació del territori 

 

 

El següent pas de la metodologia descrita a l’apartat A.6.3 consisteix en zonificar l’espai 
objecte d’il·luminació. 

Per a què aquest pas sigui realitzat correctament és necessari que es segueixi, de forma 
rigorosa, tota la informació desenvolupada al punt A.2.2. 

És important que la zonificació sigui precisa ja que les limitacions imposades pel Reglament 
varien notablement en funció de la zona. 

La següent Taula A.63 pretén ésser un instrument de resum de la zonificació de l’espai a 
il·luminar: 

Tipologia d’espai Zona 

  

  

  

 

 

 

 

Definició de 
l’espai  a 
il·luminar 

Zonificació 
del territori 

Anàlisi de les limitacions 
i recomanacions que 
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Anàlisi d’altres 
limitacions i 
recomanacions funció 

Taula A.63. Zonificació de l’espai a il·luminar mitjançant projecció. 
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A.6.6 Anàlisi de les limitacions i recomanacions que afecten a tots els 
projectes d’il·luminació amb projectors 

 

 

A l’hora d’afrontar un projecte d’il·luminació amb projectors, sigui quin sigui el seu àmbit 
d’aplicació, cal tenir molt present un conjunt de restriccions imposades pel Reglament i que 
són d’obligat compliment. Totes aquestes obligacions es presenten a continuació. 

Limitacions 

Limitacions sobre la tipologia de projectors 

• Només poden ser utilitzats aquells projectors que presentin fotometria certificada. 

• La fotometria haurà d’incloure:  

 Matriu completa d’intensitats. Són unes taules on per cada valor de C (Pla 
vertical on ens trobem) i φ (angle que mesura la inclinació del projector 
respecte la vertical) s’obté un valor de I normalitzat per a una làmpada de flux 
de 1000 lm. 

 Corbes d’intensitats en seccions horitzontal i vertical. Com a exemple es 
presenta la Figura A.31: 

 

 

Definició de 
l’espai  a 
il·luminar 

Zonificació 
del territori 

Anàlisi de les 
limitacions i 
recomanacions que 

Anàlisi d’altres 
limitacions i 
recomanacions funció 

Figura A.31. Corbes d’intensitat lluminosa en seccions horitzontal i vertical.                        Font: [INDALUX] 
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 Diagrama d’isocandeles amb indicació de la corba I=10 cd/1000lm, semblant 
a l’exemple de la Figura A.32: 

  

 

 

Limitacions respecte la tipologia de làmpades 

• Les làmpades a utilitzar hauran de complir amb tot l’exposat al punt A.2.4. de l’Annex 
A. 

Limitacions respecte les condicions d’utilització dels projectors 

• L’aplicació dels projectors a l’espai objecte d’il·luminació haurà de realitzar-se sota 
condicions similars a les de l’assaig fotomètric de certificació (làmpada, reixa, visera... 
amb característiques iguals o semblants). 

• En la il·luminació de superfícies horitzontals: 

 L’angle d’enfocament corresponent a la màxima intensitat serà inferior a 70º 
respecte a la vertical. 

 La intensitat emesa en angles superiors a 85º respecte la vertical serà 
sempre inferior a 10 cd/1000 lm, encara que es recomana que sigui nul·la. 

• En la il·luminació de superfícies verticals: 

 Els projectors sempre es situaran en posicions elevades per tal que 
l’enfocament es produeixi per sobre de la horitzontal. Es prohibeix la emissió 
per damunt del pla horitzontal excepte en la il·luminació d’elements d’especial 
interès històric. 

 El feix lluminós haurà de limitar-se a la superfície a il·luminar. La intensitat fora 
de dita superfície serà com a màxim de 10 cd/ 1000 lm. 

Figura A.32. Diagrama d’isocandeles.                                                                                    Font: [EDISON] 
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• Sempre caldrà respectar les limitacions de la llum intrusa imposades pel Reglament: 

1. Il·luminació vertical 

Els valors màxims d’il·luminació vertical produïts sobre les façanes d’edificis o 
altres plans verticals per sobre dels 3 metres d’alçada, de la propietat privada, 
seran els indicats a la següent Taula A.64: 

 

Zona Horari Normal (lux) Horari Nocturn (lux) 

E1 2 1 

E2 5 2 

E3 10 5 

E4 25 10 

 

 

2. Intensitat lluminosa emesa cap a àrees protegides 

Els valors màxims de la intensitat lluminosa emesa en direcció a àrees 
protegides o direccions que puguin presentar problemes d’enlluernament es 
presenten a la següent Taula A.65: 

 

Zona Horari Normal  Horari Nocturn  

E1 0 Kcd 0 Kcd 

E2 50 Kcd 0,5 Kcd 

E3 100 Kcd 1 Kcd 

E4 100 Kcd 2,5 Kcd 

 

 

Taula A.64. Limitació dels valors d’il·luminació vertical en l’enllumenament amb projectors.                            
                                                                                                                  Font: [REGLAMENT] 

Taula A.65. Limitació de la intensitat lluminosa en l’enllumenat amb projectors.           Font: [REGLAMENT] 
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3. Limitació de l’enlluernament 

Caldrà respectar els valors màxims presentats a les següents taules A.66 i 
A.67: 

 

Zona Valor màxim 
d’enlluernament 

pertorbador (TI%) 

E1 10 

E2 10 

E3 15 

E4 15 

 

 

 

Alçada 
del 

projector

Valor màxim de 
(L*A)0,25 

4,5 m 4000 

4,5 – 6 m 5500 

6 m  7000 

 

 

Nomenclatura: 

L: Luminància mitja de la lluminària (cd/m2) en la direcció gamma entre 85º i 
90º 

A: Àrea de la superfície emissora de llum del projector (m2) a gamma 90º  

Taula A.66. Valors màxims d’enlluernament pertorbador.                                              Font: [REGLAMENT] 

Taula A.67. Limitació de la brillantor per a projectors instal·lats a alçades entre 4 i 6 metres.                          
                                                                                                                 Font: [REGLAMENT] 
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• Funció de la zonificació del territori i de l’horari cal complir amb els valors màxims 
permesos de % de FHS, que es mostren a la següent Taula A.68: 

 

% FHS Permès 

Zona Horari Normal  Horari Nocturn  

E1 1 1 

E2 5 1 

E3 15 15 

E4 25 25 

 

 

• En els casos que el Reglament obligui (llegir punt A.2.3), caldrà instal·lar sistemes de 
regulació de flux. 

A part de les limitacions també és necessari que es tinguin en compte un seguit de 
recomanacions. Aquestes són de caràcter general i poden ser aplicades en qualsevol àmbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.68. Limitació del % FHS emès.                                                                         Font: [REGLAMENT] 
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Recomanacions 

Recomanacions sobre la tipologia de projectors 

• Es recomana, sempre que les exigències ho permetin, la utilització de projectors 
asimètrics ja que el flux útil és més elevat que en el cas de projectors simètrics, tal 
com mostra la Figura A.33: 

 

 

 

Recomanacions per a la col·locació de projectors 

• Com més lluny es col·loquin els projectors de la zona a il·luminar, més estreta serà 
l’obertura del feix necessari. 

• Per a aconseguir una bona uniformitat, es recomana solapar els costats dels feixos 
dels projectors que il·luminen la superfície a tractar. 

Recomanacions pel càlcul del nombre de projectors necessari 

• El càlcul del nombre de projectors necessari pot realitzar-se aplicant el mètode del 
flux lluminós sempre que la instal·lació a il·luminar no presenti grans dificultats. 

Figura A.33. Recomanació d’utilització de projectors asimètrics.                                                 Font: [IAC] 



Pàg. 110                                                                                                                                                                            Annex A 

 

Segons aquest mètode, el nombre de projectors ve definit per la següent equació 
(Eq. A.6): 

m

m

fCBU
SE

N
⋅⋅

⋅
=
φ

 

(Eq. A.6) 

 

on: 

 N és el nombre de projectors necessari 

 Em és el nivell mig d’il·luminació recomanat en lux 

 S és la superfície a il·luminar en m2 

 φ  és el flux lluminós d’un projector el lm 

 CBU és el coeficient d’utilització del feix que es defineix com la relació entre 
els lúmens que arriben a la superfície il·luminada i els lúmens del feix. El seu 
valor oscil·la entre 0,6 i 0,9. 

 Fm és el factor de manteniment el valor del qual està comprés entre 0,65 i 
0,80. 

• Quan la superfície a il·luminar presenti una determinada complexitat, es recomana 
utilitzar algun programa informàtic per a determinar el nombre de projectors 
necessaris. 

Altres recomanacions 

• Quan sigui necessari inclinar els projectors a una angle superior al permès, pot 
instal·lar-se una visera amb les dimensions que s’indiquen a la següent Figura A.34: 
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Amb el valor de V descrit per la següent equació (Eq. A.7): 

)cos( Im ax

senLV
αα
α

+
⋅

=  

(Eq. A.7) 

A.6.7 Anàlisi d’altres limitacions i recomanacions funció de l’àmbit d’aplicació 
dels projectors 

 

 

Un cop exposades les restriccions i recomanacions que afecten a tots els projectes 
d’il·luminació amb projectors, cal diferenciar-ne l’àmbit d’aplicació ja que és necessari 
analitzar altres limitacions i recomanacions del que en depenen. 

Bàsicament es distingiran 2 tipus d’àmbits d’aplicació: 

A. Il·luminació de façanes i monuments 

B. Il·luminació d’àrees exteriors 

Definició de 
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il·luminar 

Zonificació 
del territori 

Anàlisi de les limitacions 
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Figura A.34. Instal·lació de viseres a projectors.                                                                             Font: [IAC] 
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Il·luminació de façanes i monuments 

Limitacions 

• La il·luminació de façanes i monuments en horari nocturn (llegir punt A.2.5) només és 
permesa quan es compleixin les següents 2 condicions: 

o Que la façana o el monument a il·luminar tingui un especial interès històric i 
artístic 

o Que la façana o el monument a il·luminar no estigui situat en una zona E1 o 
E2. En aquestes zones es prohibeix l’enllumenat de façanes i monuments en 
horari nocturn. 

• Els valors màxims de luminància mitjana (cd/m2) permesos són els que s’indiquen a 
la següent Taula A.68: 

 

Zona Lmitjana (cd/m2) 
Horari Normal 

Lmitjana (cd/m2)  
Horari Nocturn  

E1 5 0 

E2 5 0 

E3 10 5 

E4 25 12 

 

 

Recomanacions 

• En el cas d’il·luminació de façanes és important distingir 2 casos. En primer lloc, els 
edificis funcionals, amb façanes simples sense elements decoratius destacables, 
com els típics edificis amb façana de vidre. En aquests casos s’acostuma a aplicar 
una il·luminació uniforme, d’aspecte pla i sense relleu, amb un nombre reduït de 
punts de llum . 

En segon lloc els edificis amb elements arquitectònics destacables com cornises, 
relleus... que necessiten un tractament diferencial. Es requereix una il·luminació no 

Taula A.68. Valors màxims permisos en la il·luminació de façanes i monuments.       Font : [REGLAMENT] 
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uniforme que ressalti aquests elements. Per a aconseguir-ho s’acostuma a col·locar 
estratègicament els projectors sobre la façana. 

• Per tal de determinar correctament la posició de cada projector és important realitzar 
un estudi de les direccions i distàncies d’observació de la façana o monument. En el 
cas que hi hagi obstacles presents en la direcció d’observació com arbres, murs... és 
recomanable situar els projectors entre l’edifici i els obstacles, per tal que només es 
vegin les seves siluetes. 

• També és necessari analitzar els nivells de luminància ambiental ja que, com més 
grans siguin, major haurà de ser la luminància per tal que la façana o el monument 
destaqui. 
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• Els nivells d’il·luminació dependran de les característiques dels materials de la façana 
o monument (reflectància, textura i color) i de la luminància dels voltants. A la 
següent Taula A.69 es presenten alguns nivells d’il·luminació recomanats en funció 
de la tipologia de materials: 

 

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 

Pedra fosca, 
granit gris, 

màrmol fosc 

100 150 300 1 1,1 

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

Totxo marró clar 40 60  120 1,2 0,9 

Totxo marró 
fosc, granit rosa 

55 80 160 1,3 1 

Totxo vermell 120 130 300 1,3 1 

Totxo fosc 120 180 360 1,3 1,2 

Formigó 
arquitectònic 

60 100 200 1,3 1,2 

Alumini natural 200 300 600 1,2 1 

 

 
Taula A.69. Valors d’il·luminació recomanats en funció de la tipologia de materials.                     Font: [IAC] 
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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 

Acabat 
termolacat molt 
colorejat (10%) 

Vermell – marró 
– groc 

Blau – verdós 

120 

 

- 

 

- 

180 

 

- 

 

- 

360 

 

- 

 

- 

- 

 

1,2 

 

1 

- 

 

1 

 

1,2 

Colors mitjos 
(30%-40%) 

Vermell – marró 
– groc 

Blau – verdós 

40 

 

- 

- 

60 

 

- 

- 

120 

 

- 

- 

- 

 

1,2 

1 

- 

 

1 

1,2 

Colors pastel 
(60%-70%) 

Vermell – marró 
- groc 

Blau - verdós 

20 

 

- 

- 

30 

 

- 

- 

60 

 

- 

- 

- 

 

1,1 

1 

- 

 

1 

1,1 

 

 

 

 

 

 

Taula A.69. 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 tots aquells espais exteriors que poden incidir en la 
problemàtica de la contaminació lumínica, sigui quina sigui l’activitat que s’hi desenvolupi. 
S’hi inclouen entre d’altres: 

• Magatzems i aparcaments 

• Enllumenats esportius 

• Àrees exteriors d’edificis públics o privats 

• Equipaments a l’exterior 

• Àrees lúdiques i recreatives 

• Treballs a l’exterior 

Limitacions 

• Els nivells d’il·luminació aconseguits hauran de ser justificats en funció de l’activitat 
que es desenvolupi a l’àrea en qüestió. Els valors que es considerin com a màxims 
no podran ésser superats en més d’un 25%. 

• El funcionament de les instal·lacions d’enllumenat durant horari nocturn (llegir punt 
A.2.5) estarà subjecte a l’autorització de l’Ajuntament de la població, previ informe de 
l’Oficina Tècnica. A les zones E1, aquesta autorització quedarà limitada a dates 
concretes. 

• Si en alguna instal·lació es requereix un enllumenat de seguretat, no s’hauran de 
superar, en funció del risc, els següents nivells d’il·luminació (Taula A.70): 

 

Risc de l’àrea Nivell d’il·luminació màxim permès (lux) 

Normal 5 

Elevat 20 

Alt 50 

 
Taula A.70. Nivells màxims d’il·luminació dels enllumenats de seguretat.                    Font : [REGLAMENT] 
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Recomanacions 

A. Instal·lacions esportives 

L’objectiu d’il·luminar instal·lacions esportives és oferir un ambient adequat per a la 
pràctica i seguiment d’activitats esportives per part de jugadors i públic. Les exigències 
variaran en funció del tipus d’instal·lació (lleure, entrenament o competició) i del nivell 
d’activitat (amateur, professional o retransmissió per televisió). 

Il·luminar aquest tipus d’instal·lacions no és gens fàcil ja que cal assegurar que els 
jugadors i altres objectes en moviment siguin perfectament visibles independentment del 
seu tamany, posició en el camp, velocitat i trajectòria. Per això és important els valors 
dels nivells d’il·luminació, bàsicament horitzontal. 

Els nivells d’il·luminació recomanats depenen de l’activitat i del grau de professionalitat. A 
la següent Taula A.71 s’inclouen algunes recomanacions: 

 

Activitat Ehoritzontal(lux) Ug( mínima) 

Entrenament, lleure 200 – 300 0,5 

Competició 500 – 700 0,67 

   

 

Per a evitar problemes d’enlluernament que dificultin el normal funcionament del joc, 
especialment en aquells esports on es fa necessari mirar cap amunt, convé prendre 
certes mesures com instal·lar projectors amb visera, reduir el nombre de punts de llum 
agrupant els projectors o evitar col·locar-los perpendicularment a la línia de visió 
principal. També és convenient muntar les fonts de llum a una alçada adequada; pel cas 
d’instal·lacions exteriors i vist des del centre del camp, l’angle format pel pla horitzontal i 
l’eix de qualsevol projector hauria de ser superior a 25º, tal com s’indica a la Figura A.35: 

Taula A.71. Recomanacions de nivells d’il·luminació per a instal·lacions esportives.            Font : [EDISON] 
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El projectors s’acostumen a situar en torres col·locades als laterals, a les cantonades o en 
una combinació d’ambdues situacions. En el primer cas els projectors acostumen a ser 
rectangulars, la projecció dels quals sobre el terreny pren forma trapezoïdal obtenint un 
bon modelat dels cossos, tal com mostra la Figura A.36: 

 

 

 

En el segon cas, els projectors acostumen a ser circulars, essent el·líptica la seva 
projecció sobre els terreny, tal com s’indica a la Figura A.37: 

 

 

 

 

Figura A.35. Recomanació respecte l’alçada de muntatge dels projectors.                           Font : [EDISON] 

Figura A.36. Utilització de projectors rectangulars.                                                                Font : [EDISON] 

Figura A.37. Utilització de projectors circulars.                                                                      Font : [EDISON] 
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Per últim es mostra a continuació alguns exemples de disposicions típiques de projectors 
en instal·lacions esportives exteriors, Figures A.38 i A.39: 

 

 

 

 

 

 

B. Àrees industrials, d’emmagatzematge i aparcament 

Són grans zones situades a l’aire lliure, com zones en construcció, aparcaments, molls 
de càrrega i descàrrega...  

Els projectors s’acostumen a instal·lar a postes alts (de 20 a 30 metres), separats entre 
si d’1,5 a 3 vegades l’alçada de muntatge, facilitant així els moviments a la zona de 
treball. 

Figura A.38. Disposicions típiques de lluminàries en camps de bàsquet i de tennis.            Font : [EDISON] 

Figura A.39. Disposicions típiques de projectors en camps de futbol.                                   Font : [EDISON] 
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Els valors recomanats de nivell d’il·luminació i uniformitat mitjana s’exposen a la següent 
Taula A.72: 

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 A.72. Nivells d’il·luminació i d’uniformitat mitjana recomanats per a àrees industrials, 
d’emmagatzematge i aparcament.                                                                              Font: [IAC] 
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A.7 Casos particulars de sistemes d’enllumenat 

A.7.1 Enllumenats ornamentals i festius 

Tots ells requeriran d’autorització per part de l’Ajuntament de la població corresponent per la 
seva utilització en horari nocturn (veure punt A.2.5) i també quan el seu període de 
funcionament sigui superior a una setmana. 

A.7.2 Rètols lluminosos 

• En horari nocturn (veure punt A.2.5) només és permès el funcionament d’aquells 
rètols lluminosos que compleixin amb una funció informativa necessària de posició i 
existència (farmàcies, transports públics, hotels, benzineres...), i únicament mentre 
duri el seu ús. En cap cas s’admet el funcionament en horari nocturn de rètols amb 
funció comercial i/o publicitària. 

• La següent Taula A.73 mostra els valors màxims de luminància permesos en el 
funcionament de rètols lluminosos funció de la zonificació del territori: 

 

Zona Luminància (cd/m2) 

E1 50 

E2 400 

E3 800 

E4 1000 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.73. Nivells màxims permisos de luminància en el funcionament de rètols lluminosos.                        
                                                                                                                  Font: [REGLAMENT] 
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