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3-. ZONES DE DIFERENT GRAU DE PROTECCIÓ 

Les diferents contradiccions entre les exigències fotomètriques relatives a l’activitat humana 

nocturna, la seguretat en la circulació de vehicles i vianants, la qualitat de vida, l’integritat de 

l’entorn, les propietats, els bens, etc. I la contaminació lumínica o resplendor lluminosa 

nocturna en el cel que dificulta les observacions astronòmiques dels objectes celests, hauran 

d’adoptar les solucions possibles. 

En matèria de medi ambient, quan una activitat contaminant no pot ser totalment controlada, 

l’idea bàsica consisteix en evitar que les conseqüències ambientals degudes a la contaminació 

perjudiquen igualment en totes les localitzacions o situacions. El sistema de zonificació no 

atura la contaminació ambiental, però serveix com a marc de referència per a la legislació i 

regulació no contaminant. 

Per limitar les interferències produïdes per la contaminació lumínica als observatoris 

astronòmics anomenats “punts de referència”, l’introducció del sistema de zonificació respon 

a dos propòsits. Per una part, permet establir els requisits d’il·luminació en una zona a on es 

troba el “punt de referència”. Per una altra banda, permet establir els requisits d’il·luminació 

en altres zones, adjacents o no, a la zona particular a on està ubicat el “punt de referència”.  

 

CLASSIFICACIÓ DE ZONES DESCRIPCIÓ 
E 1 Àrees amb entorns foscos: Observatoris astronòmics de categoria Internacional 
E 2 Àrees de baixa brillantor: Àrees rurals 
E 3 Àrees de brillantor mitjana: Àrees urbanes residencials 
E 4 Àrees de brillantor alta: centres urbans amb elevada activitat nocturna 

 
Taula 1: Descripció del sistema de zonificació. 

 

Els parcs nacionals i les àrees d’especial bellesa natural tindran el mateix tractament que la 

zona “E 1”, en el que respecta a les limitacions del flux d’hemisferi superior instal·lat 

establerts en la Taula 2, no sent d’aplicació al règim de diferències a les altres zones recollits 

a la Taula 4. 
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Limitacions del flux d’hemisferi superior 

Es defineix el flux d’hemisferi superior instal·lat FHSinst emes per una lluminària com el 

dirigit per sobre del pla horitzontal. Aquest pla correspon a l’angle γ =90º en el sistema de 

representació (C, γ ). El flux d’hemisferi s’expressa en tant per cent del flux total emes per la 

lluminària. 

En la Taula 2 s’estableixen els límits o valors màxims del flux d’hemisferi superior instal·lat 

FHSinst, per cadascuna de les zones. 

 

CLASSIFICACIÓ DE ZONES 
 

FLUX HEMISFERI SUPERIOR INSTAL·LAT FHSinst (%) 
E 1 0 
E 2 0-5 
E 3 0-15 
E 4 0-25 

Taula 2. Valors límit del flux hemisferi superior instal·lat. 

Distàncies entre zones i el punt de refèrencia  

La contaminació lumínica o resplendor lluminosa nocturna en el cel d’una zona especifica, 

per exemple, la zona particular a on es troba el “punt de referència” (observatoris astronòmics 

de categoria internacional), es deguda a les dimensions d’aquesta zona i la seva pròpia 

il·luminació, així com l’il·luminació de les zones veïnes. Per tant, també s’ha de considerar la 

il·luminació de les zones del voltant de la que conte el “punt de referència”. 

L’influencia de la il·luminació d’aquestes zones veïnes, sobre el total de la contaminació 

lumínica en el “punt de referència”, depèn de les distàncies entre les fronteres de les zones i el 

“punt de referència”.  

En la Taula 4 s’estableix les distàncies en Km, recomanades entre els límits de cada zona (E1, 

E2, E3, E4) i el “punt de referència”. 
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DISTÀNCIA ENTRE ELS LÍMITS DE LES ZONES ZONA DEL PUNT DE 

REFERÈNCIA E 1 - E 2 E 2 - E 3 E 3 - E 4 

E 1 1 10 100 

E 2  1 10 

E 3   1 

E 4 SENSE LIMITS 

Taula 4. Distàncies mínimes en Km, entre els límits de cada zona. 

Per la correcta utilització de la Taula 4, en primer lloc s’ha de seleccionar la zona a on es 

troba situat el “punt de referència” i a continuació, en la Taula 4, s’obté la distància mínima 

en Km, a on comença la zona següent, i així successivament per les altres zones veïnes. 

Els valors consignats en la Taula 4, s’han deduït de l’experiència pràctica, encara quan el 

nombre de casos estudiats ha sigut limitat. 

Els ajuntaments poden establir una zonificació pròpia en el seu terme municipal, sempre que 

no es disminueixi el nivell de protecció que deriva de la zonificació aprovada, a no ser que 

concorrin causes acreditades que així ho justifiquin, d’acord amb el que es desenvolupi 

reglamentàriament. 

 

4-. CONCEPTES PREVIS DE LUMINOTÈCNIA 

La luminotècnia és la ciència que estudia les diferents formes de producció de llum, així com 

el seu control i aplicació. 

Les magnituds fonamentals de la luminotècnia, i les unitats més utilitzades per la seva mesura 

i que serveixen per comparar i valorar les diferents fonts lluminoses a la pràctica. 

Les magnituds fonamentals són les següents: 

 Flux lluminós: indica la quantitat de llum emesa per una font en un segon en totes 

direccions. 

Expressat en altres termes, el flux lluminós és la potència emesa en forma de radiació 

lluminosa a la que l’ull humà es sensible. 
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La unitat de flux lluminós és el lumen (lm), que es defineix com el flux lluminós 

produït per el flux radiat de 1/683 W, emes en la longitud d’ona de 555 nm. 

 

Símbol:  

Unitat : lumen (lm) 
 

 Intensitat lluminosa: indica la quantitat de llum emesa en un segon i una 

determinada direcció. En altres paraules, es la forma en que es distribueix en l’espai la 

llum emesa per la font en una sola direcció. 

La unitat d’intensitat lluminosa es la candela. Aquesta unitat es bàsica de quantitat 

fotomètrica. Les bases històriques de la candela estan associades amb la quantitat de 

llum emesa per la flama d’una espelma La definició d’aquesta en el sistema 

Internacional (SI) es: “ la intensitat lluminosa, en una direcció donada, d’una font que 

emet radiació monocromàtica de freqüència 540·1012 Hz i que te una intensitat radiant 

de 1/683 watts per steradian”. 

 

Símbol:I  

Unitat : candela (cd) 

 

 

w = magnitud d’angle 

tridimensional (sòlid) 

El flux lluminós i l’intensitat lumínica són magnituds característiques de les fonts 

lluminoses. 

 Il·luminància: és el flux lluminós rebut per unitat de superfície. S’anomena també 

amb el nom de nivell d’il·luminació.  

La unitat en els sistema internacional (SI), és el lux que correspon al lumen per metre 

quadrat, (lx = lm/m2). 



Contaminació Lumínica 

 24

 

Símbol:E  

Unitat : lux (lux) 

 

 

 

 

 Luminància: és la relació entre l’intensitat lluminosa d’una font de llum, en una 

direcció, i la superfície de la font projectada segons la direcció. 

La seva unitat de mesura es la candela per metre quadrat (cd/m2 = lm/sr m2). 

Símbol : L  

Unitat: candela por m 2 (cd/m 2 ) 

 

 

 

 Rendiment: El rendiment d’un aparell d’il·luminació, és el quocient del flux lluminós 

emes per l’aparell d’il·luminació a temperatura ambient de 25 ºC, dividit per el flux 

lluminós total emes per les làmpades pertanyent a l’aparell d’il·luminació, igualment a 

una temperatura de 25 ºC. 
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Símbol :  

    

 

Vida o duració: és el temps mig en hores de funcionament, que transcorre fins que 

una font de llum es considera que no es pot utilitzar segons un determinat criteri. En 

general, es defineixen dos tipus de duració: 

- Vida mitjana: Es considera que la font de llum no es pot utilitzar quan deixa de 

funcionar. 

- Vida útil: es considera que la font de llum no es pot utilitzar, quan encara que 

segueixi funcionant, no satisfà algun requisit de prestacions. Com per exemple, 

el manteniment d’un nivell determinat de flux lluminós. 

 

5-. ELEMENTS BÀSICS D’UN SISTEMA D’ENLLUMENAT 

L’enllumenat urbà es l’enllumenat que s’orienta cap a l’il·luminació dels espais públics 

descoberts situats en l’exterior de les edificacions.  

Les funcions de l’enllumenat exterior són les següents: 

 Seguretat vial a les persones (en el que es te en compte els nivells d’il·luminancia, 

luminància, uniformitats, enlluernament, etc). 

 Protecció de les persones i propietats. 

 Orientació (facilitant la localització i situació dins els llocs il·luminats) 

 Promoció (imatge corporativa empresarial, identitat arquitectònica i urbana). 

 Ambient (estètica del ambient). 

 Diversió (actuacions, espectacles). 


