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A Síntesi de Normativa/Legislació aplicable 
 

A.1 Reglament d’Eficiència Energètica 
 

1. Introducció 

 

El 14 de novembre de 2008 mitjançant el Reial Decret 1890/2008 fou aprovat el Reglament 
d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Il·luminació exterior, i les seves 7 Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC-EA-01 a ITC-EA-07), amb vigència des del dia 1 d'abril de 
2009. Aquest document va néixer en el context del Pla Energètic 2004 - 2012 desenvolupat  pel 
Govern Central  Espanyol, amb l'objectiu de promoure l'estalvi i la reducció del consum elèctric 
i les emissions d'agents contaminants. 

 

En el conjunt de l'Estat Espanyol el consum anual d'electricitat en Enllumenat Públic ascendeix 
a uns 3.000.000 MW amb un 95% corresponent a instal·lacions de titularitat municipal, amb un 
parc total de punts de llum al voltant de 4.000.000 d'unitats. L'objectiu d'aquest Reglament és 
aconseguir mitjançant la seva aplicació, una reducció del consum considerable buscant 
reduccions del 30% al 50%. 

 

Tot projecte d'il·luminació d'exterior que es realitzi per instal·lacions de nova execució, o per 
reformes en instal·lacions ja existents que representin més del 50% de la potència total o del 
nombre total de llumeneres, sempre amb potències superiors a 1KW, estarà subjecte al 
compliment de les especificacions d'aquest Reglament. 

 

Els objectius del Reglament són tres: 

 

1. Millorar l'Eficiència i consum de les instal·lacions, optimitzant la relació entre l'energia 
consumida per la instal·lació, els valors luminotècnics aconseguits i l'àrea de les superfícies 
il·luminades. 

 

2. Reduir la contaminació lumínica o llum que s'emet cap l'hemisferi superior, de manera que 
es redueixen les interferència causades a la fauna nocturna així com als sistemes d'observació 
astrofísica. 
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3. Reduir la llum intrusa, limitant les molèsties que la intrusió de llum no desitjada a edificis a 
través de les seves façanes pugui causar als ciutadans i les seves activitats. 

 

Per aconseguir aquests objectius, el Reglament actua a través dels següents punts: 

 

- Estableix els requeriments mínims d'Eficiència Energètica de les Instal·lacions d' Il·luminació. 

- Limita els valors màxims de luminància o d' il·luminància mitjana de les instal·lacions a partir 
de valors de referència. 

- Limita el valor de les emissions lluminoses que representen les emissions nocturnes cap a 
l'hemisferi superior i la llum intrusa. 

- Determina les característiques energètiques de les fonts de llum, llumeneres i equips utilitzats. 

- Regula el manteniment a aplicar a les instal·lacions. 

 

El Reglament en tota la seva extensió implica a diferents figures que intervenen en el projecte 
d'il·luminació des del seu inici fins la seva execució final, com són: 

- Projectista (Tècnic Prescriptor) 

- Fabricant de làmpades 

- Fabricant d'equips i elements de control 

- Fabricant de llumeneres 

- Propietat 

 

Per altra banda l'àmbit d'aplicació del Reglament es troba en les instal·lacions de: 

- Enllumenat Vial, dividit en Funcional (per vies amb circulació de vehicles > 30 Km/h) i 
Ambiental (per vies amb circulació de vehicles < 30 Km/h). 

- Específic, 

- Ornamental, 

- Vigilància i seguretat nocturna, 

- Senyals i anuncis lluminosos, 

- Festiu i Nadalenc 
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Per altra banda les Instruccions Tècniques Complementàries que es defineixen en el Reglament 
són les que es detallen a continuació: 

- ITC-EA-01: Eficiència Energètica de les Instal·lacions. 

- ITC-EA-02: Valors d'il·luminació. 

- ITC-EA-03: Emissió de llum a l'hemisferi superior i llum intrusa. 

- ITC-EA-04: Característiques dels components de les instal·lacions. 

- ITC-EA-05: Documentació Tècnica, Verificació i Inspeccions. 

- ITC-EA-06: Manteniment de l' Eficiència Energètica de les Instal·lacions. 

- ITC-EA-07: Mesures luminotècniques en les Instal·lacions d Il·luminació. 

 

D'aquestes 7 instruccions, només les següents tenen repercussió directa sobre la figura del 
Fabricant de llumeneres, que són les ITC-EA-01, ITC-EA-02, ITC-EA-03, ITC-EA-04 i ITC-EA-
06. 

 

En aquest apartat es fa una síntesi dels aspectes més importants relacionats amb l'Enllumenat 
Vial, aspectes que tenen incidència directa en la confecció de l’Estudi Luminotècnic. 

 

2. Classes d’il·luminació en funció de classificació de vials. 

 

Segons la instrucció ITC-EA-02, les vies públiques a il·luminar es classifiquen com: 

- Vies amb il·luminació Funcional, corresponent a la de les vies amb velocitat de circulació 
de vehicles igual o superior a 30 Km/h 

- Vies amb il·luminació Ambiental, corresponent a les vies i zones amb circulació inferior a 30 
Km/h. 

Per a cada una d’elles, la classificació de vials és: 

 

Vials amb il·luminació Funcional: 

-      Vials tipus A, considerats de velocitat alta, aquells amb velocitat de circulació de vehicles 
superior als  60 Km/h. 

- Vials tipus B, considerats de velocitat moderada, aquells amb velocitat de circulació de 
vehicles  superior als 30 Km/h i igual o inferior als 60 Km/h. 
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Vials amb il·luminació Ambiental: 

- Vials tipus C, corresponents als carrils reservats a la circulació de bicicletes. 
- Vials tipus D, considerats de velocitat baixa, aquells amb velocitat de circulació de vehicles 

superior als  5 Km/h i igual o inferior als 30 Km/h. 
- Vials tipus E, corresponents a zones de trànsit de vianants amb circulació de vehicles igual 

o inferior als  5 Km/h. 
 

Per a cada una dels vials definits, s’estableixen els següents situacions de projecte, per les que 
es defineixen diferents tipus de via a les que corresponen diferents Classes d’il·luminació: 

Situació de projecte Tipus de Vial 
Intensitat mitjana 
trànsit diari IMD 
(vehicles/dia) 

Classe d’ Il·luminació 

A1 

Carreteres de 
calçades separades 

amb cruïlles a 
diferent nivell i 

accessos controlats 
(autopistes i 

autovies) 

Alta (IMD ³ 25.000) ME1 

Mitjana (15.000 ³ 

IMD < 25.000) 
ME2 

Baixa (IMD < 25.000) ME3a 

Carreteres de 
calçada única amb 
doble sentit de 
circulació i accessos 
limitats (vies ràpides) 

Alta (IMD ³ 15.000) ME1 

Mitjana i baixa (IMD 
< 15.000) 

ME2 

A2 

Carreteres 
interurbanes sense 

separació de voreres 
o carrils bici 

IMD ³ 7.000 ME1 

IMD < 7.000 ME2 

Carreteres locals en 
zones rurals sense 

via de servei. 

IMD > 7.000 ME1 

IMD < 7.000 ME2 

A3 

 
- Vies col·lectores i 

rondes de 
circumval·lació 

- Carreteres 
interurbanes amb 

accessos no 
restringits 

- Vies de trànsit  
important ràpides 

radials i de 
distribució urbana 

districtes. 

 
IMD ³  25.000 

 
 

ME1 

 

15.000 ³ IMD < 
25.000 

 
 

ME2 

 
7.000 ³ IMD < 

15.000 

 

ME3b 
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- Vies importants de 
poblacions i 

travessies de 
poblacions 

 
IMD < 7.000 

 
ME4a / ME4b 

Taula A.1 Classes d'Il·luminació per avials tipus A 

 

 

Situació de projecte Tipus de Vial 
Intensitat mitjana 
trànsit diari IMD 
(vehicles / dia) 

Classe d’ Il·luminació 

B1 

Vies urbanes 
secundàries de 
connexió a vies 

urbanes de trànsit 
important. 

IMD ³ 7.000 
ME2 / ME3c 

Vies distribuïdores 
locals i accessos a 
zones residencials i 

finques 

IMD < 7.000 ME4b / ME5 / ME6 

B2 
Carreteres locals en 

àrees rurals 
IMD ³ 7.000 

ME2 / ME3b 

IMD < 7.000 ME4b / ME5 

Taula A.2 Classes d’Il•luminació per a vials tipus B 

 

Situació de projecte Tipus de Vial 
Flux de trànsit de 
vianants / ciclistes 

Classe d’ Il·luminació 

C1 

Carrils bici 
independents seguint 

la llargada de la 
calçada, entre ciutats 

en àrea oberta i 
d’unió en zones 

urbanes 

 

Trànsit de ciclistes: 
Alt 

 

 

S1 /  S2 

 

Trànsit de ciclistes: 
Normal 

 

S3 / S4 
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D1 – D2 

- Àrees d’aparcament 
en autopistes i 

autovies 

- Aparcaments en 
general 

- Estacions 
d’autobusos 

 

Trànsit de vianants: 
Alt 

 

 

CE1A / CE2 

 

Trànsit de vianants: 
Normal 

 

CE3 / CE4 

D3 – D4 

- Carrers residencials 
suburbanes amb 

voreres per a 
vianants seguint la 

llargada de la 
calçada. 

- Zones de velocitat 
molt limitada. 

 

Trànsit de vianants i 
ciclistes: Alt 

 

 

CE2 / S1 / S2 

 

Trànsit de vianants i 
ciclistes: Normal 

 

S3 / S4 

Taula A.3 Classes d’Il•luminació per a vials tipus C i D 

 

Situació de projecte Tipus de Vial 
Flux de trànsit de 

vianants 
Classe d’ Il·luminació 

E1 

- Espais per vianants 
de connexió, carrers 
de vianants i voreres 
seguint la llargada de 

la calçada. 

- Parades d’autobús 

- Àrees comercials 
de vianants 

 

Alt 

 

 

CE1A / CE2 / S1 

Normal S2 / S3 / S4 
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E2 

Zones comercials 
amb accés restringit i 

ús prioritari de 
vianants 

 

Alt 

 

CE1A / CE2 / S1 

 

Normal 

 

S2 / S3 / S4 

Taula A.4 Classes d’Il•luminació per a vials tipus E 

 

Aleshores per a cada un dels tipus de vial definits (A, B, C, D o E), es defineixen els 
requeriments fotomètrics aplicables a cada tipus: 

 

Classe 
d’Il·luminació 

Luminància de la superfície de la calçada en 
condicions seques 

Enlluernament 
pertorbador 

Il·luminació 
de l’entorn 

Luminància 
mitjana Lm 

(cd/m2) 

Uniformitat 
Global Uo 
(mínima) 

Uniformitat 
Global Ul 
(mínima) 

Increment del 
llindar TI(%) 

(màxim) 

Relació 
d’entorn SR 

(mínima) 
ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50 
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 
ME4b 0,75 0,40 0,60 15 0,50 
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 

ME6 0,30 0,35 0,40 15 
Sense 

requeriment 
Taula A.5 Sèries ME de Classe d’Il•luminació per a vials tipus A i B 

 

Classe d’Il·luminació 
Il·luminància horitzontal en zona de calçada 

Il·luminància Mitjana Em (lux) Il·luminància Mínima Emin 
(lux) 

S1 15,0 5,00 
S2 10,0 3,00 
S3 7,50 1,50 
S4 5,00 1,00 

Taula A.6 Sèries S de Classe d’Il•luminació per a vials tipus C, D i E 
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Classe d’Il·luminació 
Il·luminància horitzontal 

Il·luminància Mitjana Em (lux) Uniformitat Mitjana Um 
CE0 50,0 0,40 
CE1 30,0 0,40 

CE1A 25,0 0,40 
CE2 20,0 0,40 
CE3 15,0 0,40 
CE4 10,0 0,40 
CE5 7,50 0,40 

Taula A.7 Sèries CE de Classe d’Il•luminació per a vials tipus D i E 

 

A banda dels tipus d’il·luminació definits, Funcional i Ambiental, convé destacar la il·luminació 
de zones específiques, com són, a títol d’exemple: 

- Escales, 
- passarel·les i rampes, 
- passos subterranis de vianants, 
- passos a nivell, 
- aparcaments de vehicles a l’aire lliure, 
- àrees de treball exterior, 
- glorietes, 
- parcs i jardins, 
 

De manera general, per a tots ells s’apliquen Classes d’Il·luminació corresponents a les sèries 
CE. 

 

3. Càlcul de l’ Eficiència Energètica de les Instal·lacions  

A la instrucció ITC-EA-01 es defineix el concepte d’Eficiència Energètica d’una instal·lació 
d’il·luminació. Els conceptes a destacar són: 

- Eficiència Energètica de la Instal·lació, definida com el quocient entre la il·luminància 
mitjana Em obtinguda sobre una determinada superfície il·luminada, la potència total 
instal·lada de làmpades i equips que intervenen en la il·luminació d’aquesta superfície, 
multiplicat pel valor de la superfície: 

 

ε = S · Em / P (m²·lux/W) 

- Eficiència Energètica Mínima, definida com el valor mínim exigit a complir en la instal·lació 
i que es defineix a partir les taules següents, segons la il·luminació Funcional (per vials tipus 
A i B) o Ambiental (per vials tipus C, D i E): 

 

Requisits d’Eficiència Energètica mínima en instal·lacions d’Il·luminació Vial Funcional i Vial 
Ambiental 
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Il·luminació Vial Funcional Il·luminació Vial Ambiental 

Il·luminància 
Mitjana en servei 

Em (lux) 

Eficiència 
Energètica 

Mínima 
(m²·lux/W) 

Il·luminància 
Mitjana en 

servei Em (lux) 

Eficiència 
Energètica 

Mínima 
(m²·lux/W) 

³30 22,0 -  
25 20,0 -  
20 17,5 ³20 9,0 
15 15,0 15 7,5 
10 12,0 10 6,0 

£ 7,5 9,5 7 5,0 
-  £ 5 3,5 

      Taula A.8 Requisits d’Eficiència Energètica mínima 

 

 

 

 

- Índex d’Eficiència Energètica Iε , definit com el quocient entre el valor de l’Eficiència 
Energètica de la Instal·lació (ε) i els valors d‘Eficiència de referència εR. 

Iε = ε / εR 

 amb εR definits en la Taula A.9, segons es tracti d’Il·luminació Funcional o Ambiental: 

Valors d’Eficiència Energètica de 
Referència per Instal·lacions 

d’Il·luminació Funcional 

Valors d’Eficiència Enrgètica 
de Referència per 

Instal·lacions d’Il·luminació 
Ambiental 

Il·luminància 
Mitjana en servei 

Em (lux) 

Eficiència Energètica 
de Referència 

(m²·lux/W) 

Il·luminància 
Mitjana en 

servei Em (lux) 

Eficiència 
Energètica de 

Referència 
(m²·lux/W) 

³30 32 - - 
25 29 - - 
20 26 ³20 13 
15 23 15 11 
10 18 10 9 

£ 7,5 14 7 7 
- - £ 5 5 

Taula A.9 Valors d’Eficiència Energètica de Referència 
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- Índex de Consum Energètic ICE = 1/Iε = εR/ε 

 

- Qualificació Energètica de la Instal·lació. En funció dels valors obtinguts de l’índex d’Eficiència 
Energètica (i conseqüentment també de l’índex de Consum Energètic), es determina una 
qualificació energètica representada per una lletra de la “A” a la “G”, donant idea del grau 
d’eficiència de la instal·lació, essent la lletra “A” la que correspon a la qualificació més eficient. 
Els valors  de Iε i de ICE són segons la Taula A.10: 

 

Qualificació Energètica Índex de Consum Energètic Índex d’Eficiència Energètica 
A ICE < 0,91 Iε> 1,10 
B 0,91 £ ICE < 1,09 1,10 ³Iε> 0,92 

C 1,09 £ ICE < 1,35 0,92³Iε> 0,74 

D 1,35 £ ICE < 1,79 0,74 ³Iε> 0,56 

E 1,79 £ ICE < 2,63 0,56³Iε> 0,38 

F 2,63 £ ICE < 5,00 0,38 ³Iε> 0,20 

G ICE ³ 5,00 Iε£ 0,20 
Taula A.10 - Índex de Consum Energètic i Índex d’Eficiència Energètica 

 

 

 

4. Emissió de llum a l'hemisferi superior i llum intrusa. 

 

Segons la instrucció ITC-EA-03, els valors de flux emès cap a l’hemisferi superior per part de 
les instal·lacions d’il·luminació estan limitats en funció del grau de protecció contra la 
contaminació lumínica a què s’assigna la zona geogràfica per on es projecta la instal·lació. 
Conseqüentment, el valor de FHSinst (Flux a l’Hemisferi Superior Instal·lat) és una dada 
d’interès. 

 

FHSinst = Flux emès cap a l’hemisferi superior / Flux total emès per la llumenera. 

 

La classificació de zones de protecció contra la contaminació lumínica i els valors límit  de 
FHSinst (Flux a l’Hemisferi Superior Instal·lat) es presenta a la taula següent: 
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Classificació 
de Zones 

Descripció de la Zona 
FHSinst (Flux a 

l’Hemisferi Superior 
Instal·lat) 

E1 

Àrees amb entorns o paisatges foscos: 
Observatoris astronòmics de categoria 
internacional, parcs nacionals, espais 

d’interès natural, àrees de protecció especial 
on les carreteres no tenen il·luminació. 

£1% 

E2 

Àrees de lluminositat baixa: Zones 
perifèriques als nuclis urbans o extraradis de 
ciutats, sòls no urbanitzables àrees rurals i 

sectors generalment situats fora de les àrees 
residencials urbanes o industrials, on les 

carreteres estan il·luminades. 

£5% 

E3 
Àrees de lluminositat mitjana: Zones 

urbanes residencials, on les vies de trànsit 
motoritzat i voreres estan il·luminades. 

£15% 

E4 

Àrees de lluminositat alta: Centres urbans, 
zones residencials, sectors comercials i 

d’oci, amb activitat elevada durant la franja 
horària nocturna. 

£25% 

     Taula A.11 - Zonificació 

 
 

5. Característiques dels components de les instal·lacions. 

 

La instrucció ITC-EA-04 dóna indicacions sobre els requisits fotomètrics mínims exigibles als 
components de les instal·lacions com són làmpades, llumeneres, equips, sistemes 
d’accionament i sistemes de regulació. D’aquests, els que afecten al fabricant de llumeneres i 
per tant són de consideració en l’estudi luminotècnic, són els següent: 

 

- Eficàcia lluminosa mínima de làmpades en instal·lacions d’il·luminació Vial (Ambiental i 
Funcional) i Específic: 65 lm/W. 

 

- Eficàcia lluminosa mínima de làmpades en instal·lacions d’il·luminació de vigilància i seguretat 
nocturna 40 lm/W. 

 

- Rendiment mínim de les llumeneres a projectar en instal·lacions d’il·luminació Vial Ambiental: 
55%. 
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- Rendiment mínim de les llumeneres a projectar en instal·lacions d’il·luminació Vial Funcional: 
65%. 

- Potència màxima admissible del conjunt format per equip i làmpada, segons la taula següent: 

Potència 
nominal de 

làmpada (W) 

Potència màxima admissible del conjunt equip + làmpada (W) 
Vapor de sodi 
alta pressió 

Halogenurs 
metàl·lics 

Vapor de sodi 
baixa pressió 

Vapor de 
mercuri 

18 · · 23 · 
35 · · 42 · 
50 62 · · 60 
55 · · 65 · 
70 84 84 · · 
80 · · · 92 
90 · · 112 · 
100 116 116 · · 
125 · · · 139 
135 · · 163 · 
150 171 171 · · 
180 · · 215 · 

250 (2,15 A) · 270 · 270 
250 (3,00 A) 277 · · · 
400 (3.50 A) · 425 · 425 
400 (4.60 A) 435 · · · 

Taula A.12 Potències màximes admissibles 

 

6. Manteniment de l' Eficiència Energètica de les Instal·lacions 

 

Les característiques i prestacions d’una instal·lació d’il·luminació exterior disminueixen amb el 
temps, per les raons principals: 

- Pèrdua del flux emès per les làmpades. 
- Embrutiment del sistema òptic de les llumeneres. 
- Envelliment dels diferents components que formen el grup òptic. 
- Fallades prematures de làmpades. 
 

El factor de manteniment és la relació entre la il·luminància mitjana en la zona il·luminada 
després d’un determinat període de funcionament de la instal·lació i (il·luminància mitjana en 
servei) i la il·luminància mitjana obtinguda a l’ inici del funcionament com a instal·lació nova 
(il·luminància mitjana inicial) 
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El quocient entre la il·luminància mitjana en servei i la il·luminància mitjana inicial configura el 
Factor de Conservació de la Instal·lació a considerar en els càlculs luminotècnics de la 
instal·lació amb la finalitat de corregir els resultats per tenir en compte la depreciació global del 
comportament dels elements que formen la instal·lació. El Factor de conservació ha de ser el 
més alt possible en funció de la freqüència de manteniments que sigui viable portar a terme 
sobre la instal·lació, i depèn també del tipus i característiques concretes dels components 
presents. 

 

La ITC-EA-06 tracta el Factor de Conservació a considerar. Per a la seva determinació, pel cas 
d’instal·lacions d’enllumenat públic exterior, es defineixen 3 conceptes: 

- Factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada (FDFL) 
- Factor de supervivència de làmpada (FSL) 
- Factor de depreciació de la llumenera (FDLU) 
 

El producte dels tres conceptes anteriors dóna lloc al Factor total de Manteniment, de manera 
que 

 

Fm = FDFL · FSL · FDLU, on cada factor es defineix en les taules següents: 

 

Tipus de 
làmpada 

Període de funcionament en hores 
4.000 h 6.000 h 8.000 h 10.000h 12.000 h 

Sodi Alta 
Pressió 

0,98 0,97 0,94 0,91 0,90 

Sodi Baixa 
Pressió 

0,98 0,96 0,93 0,90 0,87 

Halogenurs 
Metàl·lics 

0,82 0,78 0,76 0,76 0,73 

Vapor de 
Mercuri 

0,87 0,83 0,80 0,78 0,76 

Fluorescent 
tubular 
trifósfor 

0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 

Fluorescent 
tubular 

Halofosfat 
0,82 0,78 0,74 0,72 0,71 

Fluorescent 
compacta 

0,81 0,88 0,86 0,85 0,84 

Taula A.13 Factors de depreciació del flux lluminós de làmpades (FDFL) 
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Tipus de 
làmpada 

Període de funcionament en hores 
4.000 h 6.000 h 8.000 h 10.000h 12.000 h 

Sodi Alta 
Pressió 

0,98 0,96 0,94 0,92 0,89 

Sodi Baixa 
Pressió 

0,92 0,86 0,80 0,74 0,62 

Halogenurs 
Metàl·lics 

0,98 0,97 0,94 0,92 0,88 

Vapor de 
Mercuri 

0,93 0,91 0,87 ,082 0,76 

Fluorescent 
tubular 
trifósfor 

0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 

Fluorescent 
tubular 

Halofosfat 
0,99 0,98 0,93 0,86 0,70 

Fluorescent 
compacta 

0,98 0,94 0,90 0,78 0,50 

Taula A.14 Factors de supervivència de làmpada (FSL) 

Grau de 
protecció 

del sistema 
òptic 

Grau de 
contaminaci

ó 

Interval de neteges 

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

IP-2X 
Alt 0,53 0,48 0,45 0,43 0,42 

Mitjà 0,62 0,58 0,56 0,54 0,53 
Baix 0,82 0,80 0,79 0,78 0,78 

IP-5X 
Alt 0,89 0,87 0,84 0,80 0,76 

Mitjà 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 
Baix 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 

IP-6X 
Alt 0,91 0,90 0,88 0,85 0,83 

Mitjà 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 
Baix 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 

Taula A.15 Factors de depreciació de les llumeneres (FDLU) 

Referent a la Taula A.15, a continuació s’indiquen els criteris a considerar per tal d’escollir entre 
els tres graus de contaminació definits: 

- Grau de contaminació Alt:  correspon a zones pròximes a activitats que generin fum i pols 
amb nivells elevats, que fan que la llumenera es pugui veure envoltada amb freqüència de 
bosses de fum i pols. La tipificació d’aquestes zones seria: 
· Vies de trànsit motoritzat amb densitat de circulació densa. 
· Zones exposades a la pols, contaminació atmosfèrica elevada i compostos corrosius 

per indústria de producció o transformació. 
· Sectors sota influència marítima. 
 

- Grau de contaminació Mitjà: correspon a entorns amb activitats que generin fum i pols amb 
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nivells moderats amb intensitat de trànsit mitjana, format per vehicles lleugers i pesants i un 
nivell de partícules en l’ambient igual o inferior a 0,0006 g/m³ que suposarà un embrutiment 
intermedi de la llumenera. La tipificació d’aquestes zones seria: 
· Vies urbanes i periurbanes amb una intensitat mitjana de trànsit. 
· Zones residencials, d’activitat o oci, amb intensitat mitjana de trànsit. 
· Aparcaments a l’aire lliure de vehicles. 

 

- Grau de contaminació Baix: correspon a zones que envolten les àrees amb generació de 
fum i pols, amb poca intensitat de trànsit quasi exclusivament lleuger, amb un nivell de 
partícules en l’ambient igual o inferior a 0,00015 g/m³. La tipificació d’aquestes zones seria: 
· Vies residencial no sotmeses a un trànsit intens de vehicles. 
· Grans espais no sotmesos a contaminació. 
· Medi rural. 

 

7. Exemples de càlcul lumínic i energètic 

 

Per exposar la manera d'aplicar el contingut del Reglament en les seves ITC d'aplicació a 
l'Estudi d'il·luminació, es donen dos exemples guia a través dels quals es reflecteixen els 
diferents conceptes. Els exemples són els següents: 

 

 Exemple A: Projecte d’un tram urbà de carretera, amb velocitat de circulació de vehicles 
superior a 60 Km/h, per tant corresponent a il·luminació funcional. 2 carrils de 3,5 m d’amplada 
cada carril. Paviment tipus R3 (coeficient de reflexió 0,07). Carretera classificada com a tipus 
de via corresponent a una situació de projecte A1 a la que se li determina una Classe 
d’Il·luminació ME3a, amb els següents requeriments: 

 

* Luminància mitjana a calçada Lm = 1 cd/m² 

* Uniformitat global de luminàncies Uo = 0,40 

* Uniformitat longitudinal de luminàncies Ul = 0,70 

* Increment del llindar TI < 15% 

 

Mitjançant programa de càlcul LiteStar 10.0 d’Oxytech es realitzen els càlculs aplicant una 
llumenera model BDL-G amb làmpada VSAP-100 W, amb els següents paràmetres de càlcul: 

 

* Alçada de muntatge: 7 m 

* Sortint sobre la calçada: 0,5 m 
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* Inclinació de la llumenera: 10º 

* Disposició unilateral 

* Interdistància: 25 m 

* Factor de Conservació (manteniment): 0,70 

 

Els resultats obtinguts són: 

* Luminància mitjana a calçada Lm = 0,92, propera a 1 cd/m² recomanada 

* Uniformitat global de luminàncies Uo = 0,63 > 0,40 

* Uniformitat longitudinal de luminàncies Ul = 0,73 > 0,70 

* Increment del llindar TI = 13,56% < 15% 

Per altra banda: 

* SR = 0,72 

* FHS = 0,21% 

Els resultats es mostren a continuació: 
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La   Taula A.16 mostra el resum de conceptes i els valors associats aplicats, referits a l’exemple 

exposat, segons les Instruccions del Reglament. La taula també mostra la conformitat en el 
compliment de resultats segons la Classe d’ Il·luminació definida. 

 

Concepte Valor requerit Segons ITC Valor projectat Compliment 
Classificació de 

Via 
- ITC-EA-02 

A (il·luminació 
funcional) 

- 

Tipus de via - ITC-EA-02 Moderada - 
Velocitat de 

trànsit motoritzat 
- ITC-EA-02 V > 60 Km/h - 

Situació de 
projecte 

- ITC-EA-02 A1 - 

Tipus de Via - ITC-EA-02 

Carreteres de 
calçada única 

amb doble sentit 
de circulació i 

accessos 
limitats (vies 

ràpides) 

- 

Classe 
d’Il·luminació 

- ITC-EA-02 ME3a - 

Luminància 
mitjana a 
calçada 

Lm » 1cd/m² + 
0,2 

ITC-EA-02 0,92 cd/m² Conforme 

Uniformitat 
Global de 

luminància Uo 
Uo ³ 0,40 ITC-EA-02 0,63 Conforme 

Uniformitat 
Longitudinal de 
luminància Ul 

Ul³ 0,70 ITC-EA-02 0,73 Conforme 

Increment del 
llindar TI 

Ti £ 15% ITC-EA-02 13,56% Conforme 

Zona de 
protecció 

- ITC-EA-03 

E2 - Àrees de 
lluminositat 

baixa; Zones 
perifèriques als 
nuclis urbans o 
extraradis de 

ciutats, sòls no 
urbanitzables 
àrees rurals i 

sectors 
generalment 

situats fora de 

- 
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les àrees 
residencials 
urbanes o 

industrials, on 
les carreteres 

estan 
il·luminades. 

Flux emès a 
l’hemisferi 
superior 

FHSinst £ 5% ITC-EA-03 0,21 % Conforme 

Eficàcia 
lluminosa de la 

font 
Ø/W ³ 65 lm/W ITC-EA-04 107 lm/W Conforme 

Rendiment de la 
llumenera 

Rendiment  
³ 65% 

ITC-EA-04 80,63% Conforme 

Potència conjunt 
làmpada + equip 

Pot < 116 W ITC-EA-04 115,8 W Conforme 

Grau de 
contaminació 

- ITC-EA-06 

MITJÀ (Vies 
urbanes i 

periurbanes amb 
una intensitat 

mitjana de 
trànsit) 

- 

Període de 
funcionament 

previst 
- ITC-EA-06 

12.000 h (3 
anys) 

- 

Tipus de 
làmpada 

- - VSAP - 

Factor de 
depreciació del 

flux lluminós 
FDL 

Segons període 
de funcionament 

establert 
ITC-EA-06 0,90 - 

Factor de 
supervivència de 
làmpades FSL 

Segons període 
de funcionament 

establert 
ITC-EA-06 0,89 - 

Intervals de 
neteja previstos 

- ITC-EA-06 3 anys  

Grau de 
protecció de 
grup òptic 

- ITC-EA-06 IP-66 - 

Factor de 
depreciació de 

llumenera 
(FDLU) 

Segons període 
de funcionament 

i intervals de 
neteja establerts 

ITC-EA-06 0,87 - 

Factor de - ITC-EA-06 0,70 - 
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manteniment 
Il·luminància 

mitjana del pla 
de treball 

- - 15,08 lux - 

Eficiència 
energètica 

mínima per la 
il·luminància de 

pla de treball 
obtinguda i pel 

tipus 
d’il·luminació 
vial definida 

ε > 15,04 
lux·m²/W 

ITC-EA-01 22,75 lux·m²/W Conforme 

Eficiència 
energètica de 

referència per la 
il·luminància de 

pla de treball 
obtinguda i pel 

tipus 
d’il·luminació 
vial definida 

ε  = 23 lux·m²/W ITC-EA-01 - - 

Índex 
d’Eficiència 
Energètica 

- ITC-EA-01 0,99 - 

Índex de 
Consum 
Energètic 

- ITC-EA-01 1,01 - 

Qualificació 
energètica de la 

instal·lació 
- ITC-EA-01 B - 

  Taula A.16 Taula de resultats i validació de l'exemple A 

 

 Exemple B: Projecte d’una àrea de trànsit de vianants, corresponent a il·luminació 
ambiental, amb velocitat de circulació de vehicles inferior als 5 Km/h, per tant corresponent a 
il·luminació ambiental. La zona és una àrea circular de 50 m de diàmetre, classificada com a 
tipus de via corresponent a una situació de projecte D3-D4, zones comercials amb accés 
restringit i zones d'ús de trànsit de vianants, a la que se li determina una Classe d’Il·luminació 
S2, amb els següents requeriments: 

* Il·luminància mitjana Em  = 10 lux 

* Il·luminància mínima Emin =  3 lux 

Mitjançant programa de càlcul LiteStar 10.0 de la marca Oxytech es realitzen els càlculs aplicant 
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una llumenera model MNTL-D amb làmpada HM-70 W, amb els següents paràmetres de càlcul: 

* Alçada de muntatge: 5 m 

* Inclinació de la llumenera: 0º 

* Disposició: perimetral circular + una llumenera central 

* Factor de Conservació (manteniment): 0,65 

Els resultats obtinguts són: 

* Il·luminància mitjana Em = 9,89 lux, propers als 10 lux recomanats 

* Il·luminància mitjana Emin = 3,01 lux, igual als 3 lux recomanats 

Per altra banda: 

* FHS = < 1%, segons les característiques fotomètriques de la llumenera utilitzada 

A continuació es mostren els resultats obtinguts: 
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La taula següent mostra el resum de conceptes i els valors associats aplicats, referits a 
l’exemple exposat: 

 

Concepte 
Valor 

requerit 
Segons ITC Valor projectat Compliment 

Classificació de Via - ITC-EA-02 
E (il·luminació 

ambiental) 
- 

Tipus de via - ITC-EA-02 Vies de vianants  - 
Velocitat de trànsit 

motoritzat 
- ITC-EA-02 V £ 5 Km/h - 

Situació de projecte - ITC-EA-02 E2 - 

Tipus de Via - ITC-EA-02 

Zones 
comercials amb 
accés restringit i 
ús prioritari de 

vianants 

- 

Classe 
d’Il·luminació 

- ITC-EA-02 S2 - 

Il·luminància 
mitjana 

Em» 10 lux + 2 ITC-EA-02 9,89 lux Conforme 

Il·luminància 
mínima 

Em = 3 lux ITC-EA-02 3,01 lux Conforme 

Uniformitat Global 
de luminància Um 

- ITC-EA-02 - - 

Zona de protecció - ITC-EA-03 

E4 - Centres 
urbans, zones 
residencials, 

sectors 
comercials i 
d’oci, amb 

activitat elevada 
durant la franja 

horària 
nocturna. 

- 

Flux emès a 
l’hemisferi superior 

FHSinst£ 25% ITC-EA-03 < 1 % Conforme 

Eficàcia lluminosa 
de la font 

Ø/W ³ 65 
lm/W 

ITC-EA-04 94,3 lm/W Conforme 

Rendiment de la 
llumenera 

Rendiment  

³ 65% 
ITC-EA-04 72,28% Conforme 

Potència conjunt 
làmpada + equip 

Pot < 84 W ITC-EA-04 83,8 W Conforme 

Grau de 
contaminació 

- ITC-EA-06 
BAIX (grans 

espais no 
- 
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sotmesos a 
contaminació) 

Període de 
funcionament 

previst 
- ITC-EA-06 8.000 h (2 anys) - 

Tipus de làmpada - - HM - 

Factor de 
depreciació del flux 

lluminós FDL 

Segons 
període de 

funcionament 
establert 

ITC-EA-06 0,76 - 

Factor de 
supervivència de 
làmpades FSL 

Segons 
període de 

funcionament 
establert 

ITC-EA-06 0,94 - 

Intervals de neteja 
previstos 

- ITC-EA-06 2 anys  

Grau de protecció 
de grup òptic 

- ITC-EA-06 IP-65 - 

Factor de 
depreciació de 

llumenera (FDLU) 

Segons 
període de 

funcionament 
i intervals de 

neteja 
establerts 

ITC-EA-06 0,91 - 

Factor de 
manteniment 

- ITC-EA-06 0,65 - 

Il·luminància 
mitjana del pla de 

treball 
- - 9,89 lux - 

Eficiència 
energètica mínima 
per la il·luminància 

de pla de treball 
obtinguda i pel tipus 

d’il·luminació vial 
definida 

ε> 5,96 
lux·m²/W 

ITC-EA-01 25,89 lux·m²/W Conforme 

Eficiència 
energètica de 

referència per la 
il·luminància de pla 
de treball obtinguda 

i pel tipus 
d’il·luminació vial 

definida 

ε  = 8,912 
lux·m²/W 

ITC-EA-01 - - 

Índex d’Eficiència - ITC-EA-01 2,88 - 
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Energètica 
Índex de Consum 

Energètic 
- ITC-EA-01 0,35 - 

Qualificació 
energètica de la 

instal·lació 
- ITC-EA-01 A - 

Taula A.17 Taula de resultats i validació de l'exemple B 
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A.2 Decret de la Llei d’ordenació ambiental 
 

El Decret 82/2005 a través del qual s’apliquen les disposicions de la Llei d’Ordenació 
ambiental de la Il·luminació exterior per a la protecció del medi nocturn. 

Els aspectes principals previstes en aquesta llei i que cal considerar a l’hora de concebre una 
proposta per il·luminació exterior són els següents: 

Definició de les zones de protecció, denominades com a zones E1, E2, E3 i E4: 

· Zones E1: són les incloses en el plans d’espais d’interès natural. 

· Zones E2:  
§ Són àrees no incloses en zones E1, E3 ni E4 
§ Són àrees incloses en zones E3 i E4 que o bé estiguin situades a 

menys de 2Km d’una àrea inclosa dins del Pla d’Espais d’Interès 
Natural, o bé estiguin situades a menys de 5 Km d’un espai de 
protecció especial. 

· Zones E3: 
§ Són àrees residencials qualificades com a zones edificables o de 

serveis de planejament urbanístic, dins del casc urbà de les poblacions. 
§ Àrees incloses en zones E2 que el corresponent ajuntament classifiqui 

com a E3 sempre que corresponguin a activitats industrials o zones 
d’equipaments diversos que puguin justificar una alta densitat 
d’utilització en horari nocturn. 

· Zones E4: Són àrees constituïdes per carrers amb ús comercial intensiu i activitat 
nocturna elevada dins del casc urbà de la població, sempre que es respecti la 
distància mínima de 2Km respecte una zona E1 i/o E2 

Valors màxims de flux emès a l’hemisferi superior instal·lat FHSinst de les llumeneres 
funcionant en cada una de les zones definides: 

Zona F.H.Sinst màxim 
E1 1% 
E2 5% 
E3 15% 
E4 25% 

Taula A.18 Valors màxims de FHSinst segons zones 

 

Valors màxims d’il·luminància produïda per la component directa d’Il·luminació a façanes 
d’edificis de la propietat privada, per sobre els 3m d’alçada: 

Zona 
Il·luminació vertical 

màxima a horari normal 
Il·luminació vertical màxima a 

horari nocturn 
E1 2 lux 1 lux 
E2 5 lux 2 lux 



Pàg. 28                        Annexos 

 

 
 

E3 10 lux 5 lux 
E4 25 lux 10 lux 

Taula A.19 Valors màxims d’il•luminància a façanes 

S’entén per horari nocturn el comprès des de les 23h fins la sortida del sol en època d’horari 
oficial d’hivern i des de les 24h fins la sortida del sol en època d’horari oficial d’estiu. S’entén 
per horari normal el que no correspon a la franja definida com a horari nocturn. 
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A.3 Directiva sobre requisits de disseny ecològic 
 

La directiva 2005/32/CE estableix el marc per l’establiment dels  requisits de disseny ecològic 
aplicables a làmpades fluorescents sense equip integrat, làmpades de descàrrega d’alta 
intensitat i llumeneres que puguin funcionar amb tals làmpades. El Reglament CE 245/2009 és 
el document a través del qual s’aplica aquesta directiva. 

 

Pel que afecta a les característiques de les llumeneres, és de destacar els criteris de 
comportament de les llumeneres d’utilització en il·luminació de vies públiques: 

- Des del punt de vista de l’índex IP (grau de protecció contra l’entrada de partícules 
sòlides i líquides) del sistema òptic: 

* El valor d’ IP haurà de ser IP65 o superior per llumeneres a considerar en la 
il·luminació de vies amb Classe d’ Il·luminació ME1 a ME6 i MEW1 a MEW6. 
* El valor d’ IP haurà de ser IP5X (valor 5 o en la primera xifra, amb 
independència de la segona) o superior per llumeneres a considerar en la 
il·luminació de vies amb Classe d’ Il·luminació CE0 a CE5, S1 a S6, ES, EV i A. 

     -   Des del punt de vista del valor màxim de flux emès a l’hemisferi superior F.H.S: 

* Llumeneres a considerar en la il·luminació de vies amb Classe d’ Il·luminació 
ME1 a ME6 i MEW1 a MEW6, per a qualsevol flux de font de llum considerat: 
F.H.S menor o igual al 3%. 
* Llumeneres a considerar en la il·luminació de vies amb Classe d’ Il·luminació 
CE0 a CE5, S1 a S6, ES, EV i A: 
 F.H.S menor o igual al 5% si el flux de font de llum és igual o superior a 
12.000lm. 
 F.H.S menor o igual al 10% si el flux de font de llum és igual o superior 
a 8.500lm i inferior a 12.000 lm 

F.H.S menor o igual al 15% si el flux de font de llum és igual o superior 
a 3.300lm i inferior a 8.500 lm 

F.H.S menor o igual al 20% si el flux de font de llum és inferior a 
3.300lm. 
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B Estudi luminotècnic 
 

B.1 Formulari de recollida de dades (petició d’estudi) 
 

Nom de l’empresa 

Nom del Departament        Data: 

FORMULARI DE DADES PER PETICIÓ D’ ESTUDIS LUMINOTÈCNICS. 

1. Localització del projecte/obra 
Nom del carrer, avinguda, passeig, plaça, barri o urbanització:……………………………. 
Població:………………………………………………………………………………………….. 
Província:…………………………………………………………………………………………. 
 
2. Sol·licitant: 
Empresa:………………………………………………………………………………………….. 
Activitat:…………………………………………………………………………………………… 
Persona de contacte 

Nom:……………………………………………………………………………………… 
Telèfon:………………………………………………………………………………….. 
Correu electrònic:………………………………………………………………………. 

3. Aportació de dades dimensionals: 
Indiqueu format i mitjà pel qual s'enviarà la informació amb les característiques dimensionals 
de la zona o zones a estudiar. 

 Arxius en format DWG per correu electrònic. 

 Arxius en format PDF per correu electrònic. 

 Esquema(es) o croquis per fax. 

 Esquema(es) o croquis, lliurament en mà o per missatgeria. 

 Altres, a especificar:…………………………………………………………………….. 
4. Requeriments inicials. 

Existeix preferència per algun conjunt o referència(es) predeterminat(s) ? 

 No. 

 

Sí. Indiqueu 
referències: 

Llumenera:  
Columna:  

Braç:  
Punt de 

llum definit: 
 

 

 Tipus de làmpada a considerar: 

 Vapor de Sodi Alta Pressió. 
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 Vapor de Sodi de Baixa Pressió 

 Halogenurs metàl·lics 

 Vapor de mercuri 

 LED 

 

Indiqueu si existeix un disposició predeterminada pels punts de llum de la instal·lació: 

 No. 

 

Sí. 

Unilateral  
Bilateral al portell  

Bilateral 
enfrontada 

 

Doble central  
 

Indiqueu si existeixen restriccions en l’aplicació de l’alçada de muntatge: 

 No. 

 

Sí. 
Indiqueu-ne els motius  

Indiqueu l’alçada 
màxima 

 

 

Indiqueu si existeixen restriccions en l’aplicació de la interdistància: 

 No. 

 

Sí. 

Indiqueu 
el valor a 

considerar 

 

Indiqueu-
ne els 
motius 

 Per tractar-se d' una substitució de llumeneres 
mantenint els mateixos suports. 

 Per voler mantenir la mateixa ubicació actual dels punts 
de llum. 

 Per l' existència d' elements aliens a l'enllumenat com 
podrien ser arbres, els quals predeterminen una 
multiplicitat concreta 

 Altres:…………………………………………………………
…………….…………………………………………………
……………………………….………………………………
……………………………………………………. 
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5 Classificació de la via / zona 

 

 Indiqueu la Classe d’ Il·luminació a considerar, si és coneguda: 

 ME1 
 ME2 
 ME3a 
 ME3b 
 ME3c 
 ME4a 
 ME4b 
 ME5 
 ME6 
 S1 
 S2 
 S3 
 S4 
 CE1A 
 CE2 
 CE3 
 CE4 

 

O bé indiqueu el tipus de via segons la classificació següent (IMD = Intensitat mitjana de 
trànsit diari): 

 Vies de trànsit motoritzat de velocitat alta (V>60 Km/h) i IMD>25.000 
vehicles/dia. 

 Vies de trànsit motoritzat de velocitat alta (V>60 Km/h) i 15.000< IMD<25.000 
vehicles/dia. 

 Vies de trànsit motoritzat de velocitat alta (V>60 Km/h) i 7.000<IMD<15.000 
vehicles/dia. 

 Vies de trànsit motoritzat de velocitat alta (V>60 Km/h) i IMD<7.000 
vehicles/dia. 

 Vies de trànsit motoritzat de velocitat moderada (30<V<60 Km/h) i IMD>7.000 
vehicles/dia. 

 Vies de trànsit motoritzat de velocitat moderada (30<V<60 Km/h) i IMD<7.000 
vehicles/dia. 

 Carrils bici amb flux de trànsit de ciclistes alt. 

 Carrils bici amb flux de trànsit de ciclistes normal. 

 Vies de trànsit motoritzat de velocitat baixa (5<V<30 Km/h), amb flux de trànsit 
de vianants alt. 

 Vies de trànsit motoritzat de velocitat baixa (5<V<30 Km/h), amb flux de trànsit 
de vianants normal. 
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 Vies de trànsit de vianants amb flux de trànsit de vianants alt. 

 Vies de trànsit de vianants amb flux de trànsit de vianants normal. 

 

6. Observacions o altres comentaris procedents: 

……………………………………………………….……………………………………………………
….……………………………………………………….…………………………………………………
…..…….….……………………………………………………….………………………………………
……..………….……………………………………………………….…………………………………
………...…………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………....... 
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B.2 Model de fitxa d’avaluació energètica 
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B.3 Estudi luminotècnic exemple 
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1.1 Objectiu de l’estudi 

 

Aquest estudi té per objectiu realitzar una proposta d’implantació per la instal·lació de 
l’enllumenat d’un aparcament privat a la població de l’Ametlla del Vallès, en base a la 
informació rebuda sobre les característiques dimensionals de la zona i els requeriments 
particulars plantejats. Es definiran els elements proposats i analitzaran els resultats 
luminotècnics de cada proposta que es realitzi. L’anàlisi determinarà la tipologia de punt de 
llum més adient, potència de font de llum a utilitzar i disposició dels punts de llum. Els 
resultats presentats correspondran els de magnituds luminotècniques i els d’avaluació 
energètica. 

 

1.2 Antecedents 

 

La zona a il·luminar consisteix en un aparcament privat situat a l’Ametlla del Vallès. 
L’execució de l’obra es contempla amb actuació realitzada per part de l’Ajuntament de la 
població, però en la qual el cost econòmic del material instal·lat haurà de ser assumit per la 
comunitat de veïns propietària de l’aparcament. És per això que un dels requeriments 
plantejats pel peticionari d’aquest estudi és que el material a proposar sigui de cost el més 
baix possible. Per altra banda, a requeriment del peticionari es desitja que les fonts de llum 
considerades siguin de llum blanca amb índex de reproducció cromàtica elevada, per tant 
es considerarà la utilització de lluminàries equipades per a làmpada de descàrrega 
d’halogenurs metàl·lic. 

Les característiques dimensionals de la zona d’estudi es mostren en la següent: 

 

 

 

 

Per aquesta zona, a partir de la informació rebuda, s’estableix una classificació de via tipus 
D (Zones de baixa velocitat, entre 5 i 30 km/h), amb una situació de projecte D1-D2 
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(Aparcaments en general, amb un flux de vianants alt). La Classe d’Il·luminació es 
considera CE2, definida a la instrucció ITC-EA-02 del Reglament d’Eficiència Energètica. 
La Classe CE2 correspon a una valor d’il·luminància mitjana de referència de 20lux al pla 
de treball amb una uniformitat mitjana no inferior a 0,40. 

 

 

 

1.3 Plantejament de solucions 

 

Amb la finalitat de complir amb el requeriment de mínim cost possible alhora que poder 
cobrir les necessitats luminotècniques corresponents a la Classe d’Il·luminació establerta, 
se segueixen els següents criteris d’elecció de suports i llumeneres: 

* Suport: columna recta, d’alçada a determinar, amb possibilitat de fixació directa de 
llumenera al seu extrem o bé possibilitat d’adaptar-hi un braç en cas de ser necessari. 
Columna funcional sense elements estètics ni decoratius. 

* Llumenera: de construcció simple formada per cos inferior, superior i reflector interior per 
a làmpades de descàrrega d’alta intensitat. Sistema de fixació lateral o vertical per fàcil 
acoblament al suport. Per les característiques particulars de la zona on aniran instal·lades 
no són necessaris valors elevats del grau de protecció IP general (entrada de partícules 
sòlides i líquides) ni IK (protecció contra els impactes mecànics). 

Conseqüentment, els suports a proposar seran columnes rectes troncocòniques d’acer 
galvanitzat de la sèrie CRA/T. Les llumeneres a proposar seran el model LYPT i el model 
BDL, totes dues aptes per làmpades d’halogenurs metàl·lics de potències elevades. 

 

El Factor de Conservació a considerar és 0,64, considerant la utilització de làmpades 
d’Halogenurs Metàl·lics, amb un període de funcionament de 8.000h i un interval de neteja 
de dos anys amb un grau mitjà de contaminació (Vies urbanes o periurbanes sotmeses a 
una intensitat de trànsit mitjà), per a una lluminària amb un grup òptic IP66, a partir de la 
classificació existent segons taules definides a la ITC-EA-06 de l’actual Reglament 
d’Eficiència Energètica. 

 

Resultats: 

 

Un cop realitzades les proves de càlcul pertinents per determinar l’òptima disposició, 
quantitat i alçades dels punts de llum, així com potència de font de llum, es proposen dues 
solucions: 

- Punt de llum (1) simple format per lluminària model LYPT, equipada per a làmpada 
d’halogenurs metàl·lics de 250W situada a una alçada de muntatge de 8,2 metres 
sobre columna model CRA/T-80 TRA_60 de 8 metres d’alçada.  

- Punt de llum (2) simple format per lluminària model BDL, equipada per a làmpada 
d’halogenurs metàl·lics de 400W, situada a una alçada de muntatge de 9,8 metres 
sobre columna model CRA/T-100 TRA_60 de 10 metres d’alçada, a través d’un braç 
model BRA-10100 LP.  
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Donat que els tipus de via s’ha determinat com a tipus D (enllumenat ambiental), els valors 
a tenir en compte a efectes del compliment del Reglament d’Eficiència Energètica són els 
valors d’il·luminàncies a la zona d’estudi A continuació es comenten els resultats: 

- Expedient E14017Z1, corresponent a la proposta realitzada amb el punt de llum tipus 
(1). Es determina la utilització de cinc punts de llum simples, segons la disposició 
mostrada al següent plànol, considerant una potència de làmpada de 250W amb la que 
s’aconsegueixen resultats de compliment per a la Classe d’Enllumenat considerada. 

 

 

 

- Expedient E14017Z2, corresponent a la proposta realitzada amb el punt de llum tipus 
(2). Es determina la utilització de tres punts de llum simples, segons la disposició 
mostrada al següent plànol, considerant una potència de làmpada de 400W, amb la que 
s’aconsegueixen resultats de compliment per a la Classe d’Enllumenat considerada. 
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Les dues opcions suposen un cost econòmic total molt similar, ja que tot i que el punt de 
llum tipus (2) té un cost unitari superior, és necessària la utilització de menys quantitat 
respecte al punt de llum tipus (1) per assolir els mateixos resultats luminotècnics. Per altra 
banda, la potència total instal·lada en tos dos casos és també molt similar, 1250W per al 
punt de llum (1) i 1200W del punt de llum (2). L’elecció d’una o altra proposta quedarà a 
criteri del peticionari en la seva decisió final 

Els resultats obtinguts en els càlculs, així com els requeriments del Reglament d’Eficiència 
Energètica es presenten en les següents taules. La primera fa referència als valors de 
luminància i d’il·luminància obtinguts a calçada, i la segona fa referència a l’Eficiència 
Energètica de la Instal·lació. 

 

 

Expedient 

Il·luminànciahoritzontal a la zona de calçada 

Il·luminànciaMitjanaEm 
(lux) 

Il·luminànciaMínEmín 
(lux)  

Uniform. 
MitjanaUm=Emin/Em 

Uniform. extrema, 
Uext=Emin/Emax 

Requeriments CE2 20 - 0,40 - 

E14017Z1 20,0 8,0 0,40 0,13 

E14017Z2 19,0 9,0 0,47 0,24 
 

Els valors requerits són valors de referència considerats com a valors en servei. 

Els valors d’Il·luminància i Luminància Mitjana no poden ser superats en més d’un 20%. 

 

 

Expedient 

Validació Energètica de la instal·lació 

Àrea, 
A (m2) 

Il·luminància 
Mitjana pla 
treball, Em 

(lux) 

Pot Total, 
P (w) 

Eficiència, 
Ef=A.Em/P 
(lux·m2/w) 

Ef Mínima per 
Em obtinguda 

(lux·m2/w) 

Eficiència de 
referència Ef 

(lux·m2/w) 

Índex 
d'Eficiència 
Energètica 

Iε=ε/εr 

Índex de 
consum 

Energètic 
ICE=1/lε 

Qualificació 
Instal·lació 

E14017Z1 1393 20 1385 20,12 9,00 13,00 1,55 0,65 A 

E14017Z2 1393 19 1305 20,28 8,70 12,60 1,61 0,62 A 

 

1.4 Conclusions i observacions 

 

Tenint en compte el plantejament inicial, es procedeix a fer les següents consideracions: 

 

- Expedient E14017Z1: Per aconseguir els valors requerits per a la Classe d’il·luminació 
CE2 es determina una potència de làmpada HM de 250W per a la disposició de punts 
de llum (1) mostrada anteriorment.  

- Expedient E14017Z2: Per aconseguir els valors requerits per a la Classe d’il·luminació 
CE2 es determina una potència de làmpada HM de 400W per a la disposició de punts 
de llum (2) mostrada anteriorment.  
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- Ambdues propostes s’ajusten als objectius marcats que són per una banda obtenir uns 
resultats luminotècnics de compliment i per altra representar propostes de cost 
econòmic reduït. 

- L’eficiència energètica obtinguda és molt superior a la mínima exigida, obtenint la 
màxima qualificació per a la instal·lació en tots els casos estudiats, “A”. 

- L’elecció de làmpada d’halogenurs metàl·lics com a font de llum permet complir amb el 
requeriment de tenir llum blanca i les potències escollides són idònies per l‘obtenció de 
resultats adequats. 

- En la informació inicial rebuda no s’ha fixat cap requeriment específic referent a la 
contaminació lluminosa. Tot i així, el fet d’haver escollit uns models de llumenera amb 
un valor de FHSinst per sota de l’ 1% assegura que les propostes realitzades s’ajustin 
fins i tot al cas de zona de protecció més restrictiva (E1, valor de FHSinst permès 1%).  
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Llumenera model LYPT 

        DECLARACIÓ DE CONFORMITAT  

S’ emet aquest certificat basat en assajos realitzats en laboratoris externs, referit 
a: 

La llumenera model LYPT,  d’acord amb la següent descripció: 

· Cos realitzat de fosa d’ alumini injectada, format per una base inferior i una 
tapa superior unides per frontissa, tancament manual i barra de seguretat. 

· Reflector asimètric de planxa d’alumini embotit en una sola peça, anoditzat 
i polit, per a làmpades de descàrrega de formato tubular en posició 
horitzontal de fins a 250W de potència. 

· Sistema de fixació posterior a suport Ø76x100 mm, amb dues possibilitats 
de 
posició, tant vertical per columnes com horitzontal per bàculs i braços.   

CERTIFICANT: 

Que la llumenera compleix satisfactòriament els apartats de les següents 
normes, segons directiva 2004/108/CE:  

- UNE-EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009 
- UNE-EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010 

Protocols d’assaig de laboratori: 

 EMC Compatibilitat Electromagnètica: 

- EMETEK Technological Certification Center S.A. 
Números d’expedient 14/31701676 i 14/31701677  

I  amb els apartats de les següents normes, segons directiva 2006/95/CE 

- UNE-EN 60598-1:2009+A11:2009 
- UNE-EN 60598-2-3:2003+Corr:2005+A1:2011 

Protocols d’assaig de laboratori: 

Departament d’ Electricitat, Seguretat Elèctrica: 

- EMETEK Technological Certification Center S.A. 
     Números d’expedient: 14/31701674 i 14/31701675 

(Anagrama de l’empresa, signatura i càrrec) 

 

 

ANAGRAMA 
DE 

L’EMPRESA 



Creació de l’Oficina Tècnica d’Estudis d’Il·luminació en una empresa fabricant d’elements d’enllumenat públic.             Pàg. 81 

 

 

 

Llumenera model BDL 

        DECLARACIÓ DE CONFORMITAT  

S’ emet aquest certificat basat en assajos realitzats en laboratoris externs, referit 
a: 

La llumenera model BDL,  d’acord amb la següent descripció: 

· Cos realitzat de fosa d’ alumini injectada, format per una base inferior i una 
tapa superior unides per frontissa, tancament manual i barra de seguretat. 

· Reflector asimètric de planxa d’alumini embotit en una sola peça, anoditzat 
i polit, per a làmpades de descàrrega de formato tubular en posició 
horitzontal de fins a 400W de potència. 

· Sistema de fixació posterior a suport Ø60x100 mm per a fixació lateral a 
bàculs i braços.   

 

CERTIFICANT: 

 
Que la llumenera compleix satisfactòriament els apartats de les següents 
normes, segons directiva 2004/108/CE:  

- UNE-EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009 
- UNE-EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010 

Protocols d’assaig de laboratori: 

 EMC Compatibilitat Electromagnètica: 

- EMETEK Technological Certification Center S.A. 
Números d’expedient 14/31702133 i 14/3172152 

I  amb els apartats de les següents normes, segons directiva 2006/95/CE 

- UNE-EN 60598-1:2009+A11:2009 
- UNE-EN 60598-2-3:2003+Corr:2005+A1:2011 

Protocols d’assaig de laboratori: 

Departament d’ Electricitat, Seguretat Elèctrica: 

- EMETEK Technological Certification Center S.A. 
     Números d’expedient: 14/31701899 i 14/31701901 

(Anagrama de l’empresa, signatura i càrrec) 
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Columnes CRA/T – TRA 

 

         DECLARACIÓ DE CONFORMITAT  

 

En compliment de la Directiva 89/106/CEE del Consell de les Comunitats Europees de 21 de 
desembre de 1988 relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i 
administratives dels Estats Membres sobre els productes de la construcció, s’emet aquet 
certificat  referit a: 

 

 

· COLUMNES D’ACER PER IL·LUMINACIÓ MODEL CRA/T TRA de geometria cònica i 
secció circular, en les alçades des de 4m fins a 12m, i 3mm de gruix de paret. 
  

CERTIFICANT: 

 
Que les columnes compleixen amb les disposicions relatives a l’avaluació de la conformitat i 
especificacions descrites en la Norma: 
  

 

  EN 40-5:2002 

 

 

Protocols d’assaig de laboratori: 

 

EMETEK Technological Certification Center S.A. Àrea de Certificació 

      Números d’expedient: 0333-CPD-0001 

 

 

(Signatura i càrrec) 
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C Models de document per tractament de dades 

C.1 Full de control 
 

 

 

IL·LUMINACIÓ XXX, S.A.

REGISTRE DE PETICIONS D'ESTUDI LLUMINOTÈCNIC

Nº Expedient Data  Obra / Projecte / Assumpte Sol·licitant  Delegació  Resum de la petició

1 E10001 3/1/10

2 E10002 8/1/10

3 E10003 16/1/10

4 E10004 17/1/10

5 E10005 24/1/10

6 E10006 29/1/10

7 E10007 2/2/10

8 E10008 9/2/10

9 E10009 13/2/10

10 E10010 22/2/10

11 E10011 28/2/10

12 E10012 10/3/10

13 E10013 10/3/10

14 E10014 19/3/10

15 E10015 23/3/10

16 E10016 23/3/10

17 E10017 24/3/10

18 E10018 28/3/10

19 E10019 2/4/10

20 E10020 8/4/10

21 E10021 14/4/10

22 E10022 10/4/10

23 E10023 20/4/10

24 E10024 27/4/10

25 E10025 7/5/10

26 E10026 16/5/10

27 E10027 20/5/10

28 E10028 30/5/10

29 E10029 9/6/10

30 E10030 9/6/10

31 E10031 16/6/10

32 E10032 24/6/10

33 E10033 26/6/10

34 E10034 3/7/10

35 E10035 7/7/10

36 E10036 7/7/10

37 E10037 10/7/10

38 E10038 15/7/10

39 E10039 21/7/10

40 E10040 26/7/10
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41 E10041 2/8/10

42 E10042 12/8/10

43 E10043 20/8/10

44 E10044 26/8/10

45 E10045 30/8/10

46 E10046 3/9/10

47 E10047 12/9/10

48 E10048 17/9/10

49 E10049 20/9/10

50 E10050 24/9/10

51 E10051 26/9/10

52 E10052 3/10/10

53 E10053 5/10/10

54 E10054 11/10/10

55 E10055 13/10/10

56 E10056 20/10/10

57 E10057 22/10/10

58 E10058 27/10/10

59 E10059 5/11/10

60 E10060 5/11/10

61 E10061 15/11/10

62 E10062 17/11/10

63 E10063 18/11/10

64 E10064 19/11/10

65 E10065 25/11/10

66 E10066 28/11/10

67 E10067 6/12/10

68 E10068 7/12/10

69 E10069 13/12/10

70 E10070 16/12/10

71 E10071 19/12/10

72 E10072 20/12/10

73 E10073 29/12/10

74 E10074 30/12/10
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IL·LUMINACIÓ XXX, S.A.

REGISTRE DE PETICIONS D'ESTUDI LLUMINOTÈCNIC

Nº Expedient Data  Obra / Projecte / Assumpte Sol·licitant  Delegació  Resum de la petició

1 E11001 3/1/11

2 E11002 7/1/11

3 E11003 10/1/11

4 E11004 15/1/11

5 E11005 20/1/11

6 E11006 26/1/11

7 E11007 29/1/11

8 E11008 1/2/11

9 E11009 5/2/11

10 E11010 9/2/11

11 E11011 14/2/11

12 E11012 18/2/11

13 E11013 22/2/11

14 E11014 25/2/11

15 E11015 28/2/11

16 E11016 3/3/11

17 E11017 9/3/11

18 E11018 12/3/11

19 E11019 15/3/11

20 E11020 18/3/11

21 E11021 4/4/11

22 E11022 9/4/11

23 E11023 13/4/11

24 E11024 18/4/11

25 E11025 24/4/11

26 E11026 30/4/11

27 E11027 6/5/11

28 E11028 11/5/11

29 E11029 15/5/11

30 E11030 21/5/11

31 E11031 27/5/11

32 E11032 2/6/11

33 E11033 6/6/11

34 E11034 9/6/11

35 E11035 13/6/11

36 E11036 16/6/11

37 E11037 20/6/11

38 E11038 26/6/11

39 E11039 1/7/11

40 E11040 7/7/11
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41 E11041 20/7/11

42 E11042 26/7/11

43 E11043 1/8/11

44 E11044 4/8/11

45 E11045 7/8/11

46 E11046 12/8/11

47 E11047 18/8/11

48 E11048 24/8/11

49 E11049 29/8/11

50 E11050 2/9/11

51 E11051 6/9/11

52 E11052 9/9/11

53 E11053 13/9/11

54 E11054 16/9/11

55 E11055 20/9/11

56 E11056 25/9/11

57 E11057 29/9/11

58 E11058 3/10/11

59 E11059 8/10/11

60 E11060 13/10/11

61 E11061 24/10/11

62 E11062 29/10/11

63 E11063 3/11/11

64 E11064 8/11/11

65 E11065 14/11/11

66 E11066 20/11/11

67 E11067 23/11/11

68 E11068 28/11/11

69 E11069 2/12/11

70 E11070 8/12/11

71 E11071 11/12/11

72 E11072 15/12/11

73 E11073 19/12/11

74 E11074 22/12/11

75 E11075 28/12/11
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IL·LUMINACIÓ XXX, S.A.

REGISTRE DE PETICIONS D'ESTUDI LLUMINOTÈCNIC

Nº Expedient Data  Obra / Projecte / Assumpte Sol·licitant  Delegació  Resum de la petició

1 E12001 3/1/12

2 E12002 6/1/12

3 E12003 10/1/12

4 E12004 13/1/12

5 E12005 18/1/12

6 E12006 21/1/12

7 E12007 24/1/12

8 E12008 29/1/12

9 E12009 1/2/12

10 E12010 4/2/12

11 E12011 8/2/12

12 E12012 13/2/12

13 E12013 18/2/12

14 E12014 21/2/12

15 E12015 24/2/12

16 E12016 29/2/12

17 E12017 5/3/12

18 E12018 9/3/12

19 E12019 12/3/12

20 E12020 16/3/12

21 E12021 8/4/12

22 E12022 11/4/12

23 E12023 14/4/12

24 E12024 18/4/12

25 E12025 21/4/12

26 E12026 26/4/12

27 E12027 30/4/12

28 E12028 5/5/12

29 E12029 10/5/12

30 E12030 15/5/12

31 E12031 20/5/12

32 E12032 25/5/12

33 E12033 28/5/12

34 E12034 2/6/12

35 E12035 7/6/12

36 E12036 10/6/12

37 E12037 13/6/12

38 E12038 17/6/12

39 E12039 21/6/12

40 E12040 25/6/12
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41 E12041 18/7/12

42 E12042 23/7/12

43 E12043 26/7/12

44 E12044 31/7/12

45 E12045 5/8/12

46 E12046 8/8/12

47 E12047 11/8/12

48 E12048 15/8/12

49 E12049 19/8/12

50 E12050 24/8/12

51 E12051 28/8/12

52 E12052 31/8/12

53 E12053 4/9/12

54 E12054 8/9/12

55 E12055 13/9/12

56 E12056 18/9/12

57 E12057 21/9/12

58 E12058 26/9/12

59 E12059 1/10/12

60 E12060 6/10/12

61 E12061 28/10/12

62 E12062 31/10/12

63 E12063 5/11/12

64 E12064 8/11/12

65 E12065 11/11/12

66 E12066 16/11/12

67 E12067 21/11/12

68 E12068 24/11/12

69 E12069 28/11/12

70 E12070 1/12/12

71 E12071 5/12/12

72 E12072 8/12/12

73 E12073 11/12/12

74 E12074 14/12/12

75 E12075 19/12/12

76 E12076 24/12/12

77 E12077 28/12/12
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IL·LUMINACIÓ XXX, S.A.

REGISTRE DE PETICIONS D'ESTUDI LLUMINOTÈCNIC

Nº Expedient Data  Obra / Projecte / Assumpte Sol·licitant  Delegació  Resum de la petició

1 E13001 3/1/13

2 E13002 7/1/13

3 E13003 12/1/13

4 E13004 15/1/13

5 E13005 20/1/13

6 E13006 23/1/13

7 E13007 28/1/13

8 E13008 1/2/13

9 E13009 4/2/13

10 E13010 7/2/13

11 E13011 12/2/13

12 E13012 15/2/13

13 E13013 19/2/13

14 E13014 24/2/13

15 E13015 1/3/13

16 E13016 4/3/13

17 E13017 9/3/13

18 E13018 12/3/13

19 E13019 16/3/13

20 E13020 20/3/13

21 E13021 27/3/13

22 E13022 30/3/13

23 E13023 3/4/13

24 E13024 7/4/13

25 E13025 12/4/13

26 E13026 16/4/13

27 E13027 20/4/13

28 E13028 25/4/13

29 E13029 30/4/13

30 E13030 5/5/13

31 E13031 8/5/13

32 E13032 12/5/13

33 E13033 15/5/13

34 E13034 18/5/13

35 E13035 22/5/13

36 E13036 25/5/13

37 E13037 28/5/13

38 E13038 2/6/13

39 E13039 5/6/13

40 E13040 10/6/13
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41 E13041 14/6/13

42 E13042 19/6/13

43 E13043 24/6/13

44 E13044 29/6/13

45 E13045 2/7/13

46 E13046 6/7/13

47 E13047 9/7/13

48 E13048 14/7/13

49 E13049 18/7/13

50 E13050 21/7/13

51 E13051 25/7/13

52 E13052 28/7/13

53 E13053 1/8/13

54 E13054 6/8/13

55 E13055 11/8/13

56 E13056 16/8/13

57 E13057 21/8/13

58 E13058 26/8/13

59 E13059 31/8/13

60 E13060 5/9/13

61 E13061 9/9/13

62 E13062 14/9/13

63 E13063 17/9/13

64 E13064 21/9/13

65 E13065 26/9/13

66 E13066 29/9/13

67 E13067 2/10/13

68 E13068 7/10/13

69 E13069 12/10/13

70 E13070 16/10/13

71 E13071 19/10/13

72 E13072 23/10/13

73 E13073 27/10/13

74 E13074 31/10/13

75 E13075 3/11/13

76 E13076 7/11/13

77 E13077 11/11/13

78 E13078 15/11/13

79 E13079 20/11/13

80 E13080 24/11/13

81 E13081 29/11/13

82 E13082 2/12/13

83 E13083 7/12/13

84 E13084 11/12/13

85 E13085 14/12/13

86 E13086 17/12/13

87 E13087 22/12/13

88 E13088 26/12/13

89 E13089 29/12/13
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IL·LUMINACIÓ XXX, S.A.

REGISTRE DE PETICIONS D'ESTUDI LLUMINOTÈCNIC

Nº Expedient Data  Obra / Projecte / Assumpte Sol·licitant  Delegació  Resum de la petició

1 E14001 3/1/14

2 E14002 7/1/14

3 E14003 12/1/14

4 E14004 15/1/14

5 E14005 20/1/14

6 E14006 23/1/14

7 E14007 28/1/14

8 E14008 1/2/14

9 E14009 4/2/14

10 E14010 7/2/14

11 E14011 12/2/14

12 E14012 15/2/14

13 E14013 19/2/14

14 E14014 24/2/14

15 E14015 1/3/14

16 E14016 4/3/14

17 E14017 9/3/14

18 E14018 12/3/14

19 E14019 16/3/14

20 E14020 20/3/14

21 E14021 27/3/14

22 E14022 30/3/14

23 E14023 3/4/14

24 E14024 7/4/14

25 E14025 12/4/14

26 E14026 16/4/14

27 E14027 20/4/14

28 E14028 25/4/14

29 E14029 30/4/14

30 E14030 5/5/14

31 E14031 8/5/14

32 E14032 12/5/14

33 E14033 15/5/14

34 E14034 18/5/14

35 E14035 22/5/14

36 E14036 25/5/14

37 E14037 28/5/14

38 E14038 2/6/14

39 E14039 5/6/14

40 E14040 10/6/14
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41 E14041 14/6/14

42 E14042 19/6/14

43 E14043 24/6/14

44 E14044 29/6/14

45 E14045 2/7/14

46 E14046 6/7/14

47 E14047 9/7/14

48 E14048 14/7/14

49 E14049 18/7/14

50 E14050 21/7/14

51 E14051 25/7/14

52 E14052 28/7/14

53 E14053 1/8/14

54 E14054 6/8/14

55 E14055 11/8/14

56 E14056 16/8/14

57 E14057 21/8/14

58 E14058 26/8/14

59 E14059 31/8/14

60 E14060 5/9/14

61 E14061 9/9/14

62 E14062 14/9/14

63 E14063 17/9/14

64 E14064 21/9/14

65 E14065 26/9/14

66 E14066 29/9/14

67 E14067 2/10/14

68 E14068 7/10/14

69 E14069 12/10/14

70 E14070 16/10/14

71 E14071 19/10/14

72 E14072 23/10/14

73 E14073 27/10/14

74 E14074 31/10/14

75 E14075 3/11/14

76 E14076 7/11/14

77 E14077 11/11/14

78 E14078 15/11/14

79 E14079 20/11/14

80 E14080 24/11/14

81 E14081 29/11/14

82 E14082 30/11/14

83 E14083 2/12/14

84 E14084 4/12/14

85 E14085 6/12/14

86 E14086 8/12/14

87 E14087 10/12/14

88 E14088 12/12/14

89 E14089 14/12/14

90 E14090 16/12/14

91 E14091 18/12/14

92 E14092 20/12/14

93 E14093 22/12/14

94 E14094 24/12/14

95 E14095 26/12/14

96 E14096 28/12/14

97 E14097 30/12/14

98 E14098 31/12/14
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C.2 Gràfics de seguiment 
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D Estudi d’impacte mediambiental 
 

D.1 Objectiu 
 

S’inclou aquest annex amb la finalitat d’identificar els aspectes de repercussió 
mediambiental relacionats amb el contingut del projecte.  
 
L’estudi ambiental presentat no és un estudi exhaustiu, ja que aquest projecte no es 
basa en l’execució concreta dels seus plantejaments sobre una ubicació geogràfica ni 
situació socioeconòmica concretes, però no per aquest motiu es deixen de valorar els 
aspectes principals d’afectació des del punt de vista mediambiental tant directes com 
indirectes que es donarien un escenari d’execució del projecte. 
 

D.2 Abast 
 

El projecte planteja la proposta de creació d’un nou departament dins de l’organització 
d’una empresa dedicada a la fabricació d’elements per a la il·luminació exterior. Aquesta 
proposta es fonamenta principalment en els aspectes organitzatius tals funcions del 
departament, organigrama i funció dels membres així com el contingut de la 
documentació pròpia de l’activitat del departament. Tot i així, també es tracta, si bé de 
manera general, la construcció física de les oficines que allotjaran el nou departament 
definit. Conseqüentment, l’avaluació mediambiental té en compte els aspectes lligats a 
la fase de construcció de les oficines, també a la fase d’explotació del departament 
implantat i inclús a les accions conseqüència de l’eventual posada en pràctica de les 
propostes realitzades pel departament pròpies de la seva l’activitat. 

 

D.3 Identificació i valoració dels impactes 
 

Els impactes ambientals més rellevants originats pel projecte sobre els components 
ambientals s’identifiquen segons la classificació següent: 

* Execució de la construcció de les oficines 

* Explotació del departament implantat 

* Impactes indirectes conseqüència de l’activitat del departament 

 

A continuació es detalla els impactes concrets i la corresponent valoració de mesures i 
accions proposades, si s’escau. 
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D.3.1 Referits a la fase d’execució de construcció de les oficines 

 

- Elecció de materials; la tria dels materials necessaris per a la construcció es realitzarà 
segons els criteris següents: 

 * Baix impacte ambiental en la seva obtenció 

 * Considerats com a fàcilment reciclables 

* Subministrats per part de proveïdors amb capacitat de justificar segells de 
qualitat en la gestió mediambiental de la seva activitat i/o que tinguin implantat 
un sistema de gestió integral de residus, norma ISO 14001 o equivalent. 

- Feines de neteja i adequació del lloc d’ubicació de les oficines. 

La construcció de les oficines no es planteja com a nou edifici sinó integrada dins de les 
instal·lacions existents mitjançant la reforma d’espais no utilitzats. Per aquest fet les 
tasques d’enderroc, generació de residus d’obra, construcció d’accessos provisionals, 
instal·lació provisional de maquinària a obra, etc., pròpies d’una obra amb entitat no 
tenen raó de ser considerades en aquest cas. Les tasques d’adequació quedant 
resumides a les següents principals, en les que se’ls aplicarà el criteris indicats: 

* Evacuació de d’elements prèviament existents, tals com mobiliari antic, 
màquines en desús, residus acumulats com pintures o productes químics, perfils 
metàl·lics utilitzats per prestatges o per suportar altells, dipòsits, calderes, 
sanitaris i en general tot material que pugui existir prèviament en unes 
dependències no usades que calgui condicionar, seran retirats separant-los per 
tipus de material amb la finalitat de poder realitzar la seva eliminació 
correctament a través de d’un centre de reciclatge o deixalleria municipal amb 
una prèvia separació correcta. 

*  El consum d’energia elèctrica amb maquinaria s’aplicarà de manera racional, 
fent un ús racional i sempre que l’ús de tal maquinària sigui imprescindible per 
l’acció a realitzar o que l’alternativa de no usar-la pugui posar el perill la seguretat 
de les persones que realitzin l’acció. 

*  La generació de soroll serà tractada tenint en compte tant l’afectació tant en 
les persones implicades en les feines com en les que integren l’entorn proper 
siguin altres persones de dependències properes dins de l’empresa o bé 
persones exteriors tals com vianants de la via pública o d’altres empreses, 
negocis, activitat industrial o comercial de la zona. Per tal objectiu es faran servir 
els mitjans materials més idonis en cada situació per l’atenuació de la propagació 
del soroll i de la durada de la generació de tal soroll. 

*  La generació de pols i/o emanació de possibles gasos, vapors o substàncies 
potencialment perjudicials es tractarà, igual que en el punt anterior,  tenint en 
compte tant l’afectació tant en les persones implicades en les feines com en les 
que integren l’entorn proper. Per tal objectiu es faran servir els mitjans materials 
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més idonis en cada situació per evitar la propagació de substàncies o bé per 
reduir-la al màxim. 

*  Els transports tant de persones com de materials mitjançant vehicles de 
combustió contaminants es realitzaran amb criteris de racionalització i 
minimització de viatges a través d’un correcte agrupament de materials i 
persones a transportar. 

 

- Erecció de les oficines i les seves instal·lacions. 

*  El consum d’energia elèctrica amb maquinaria s’aplicarà de manera racional, 
fent un ús racional i sempre que l’ús de tal maquinària sigui imprescindible per 
l’acció a realitzar o que l’alternativa de no usar-la pugui posar el perill la seguretat 
de les persones que realitzin l’acció. 

*  El consum d’aigua necessari per l’eventual preparació de material com pot ser 
formigó o morter s’haurà de fer seguint un criteri de racionalitat. 

*  La generació de residus procedents dels embalatges dels materials utilitzats i 
del rebuig generat per materials sobrants no aprofitats serà convenientment 
separat i classificat per una correcta eliminació a través de centre de reciclatge 
o deixalleria municipal. 

 

 

D.3.2 Referits a la fase d’explotació del departament implantat 

 

- Consum d’energia. 

El consum energètic del nou departament estarà causat principalment pel consum 
elèctric en l’ús de la il·luminació de les oficines, el consum de la climatització i el consum 
dels equipaments informàtics i de telefonia. L’ús d’aquestes instal·lacions es realitzarà 
segons criteris de racionalitat resumits en: 

*  Il·luminació: 

· Ús només en les dependències en les que s’hi realitzi activitat. 

*  Climatització:  

· Ajustament de temperatures als valor correctes segons època de l’any i 
segons situació d’aportació o extracció de calories. 

*  Equipaments informàtics: 

 · Mantenir en servei només les unitats que calgui fer servir. 
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· Utilització de les funcions de suspensió de l’activitat per estalvi 
d’energia. 

· Preveure l’apagada total en els períodes llargs d’inactivitat com nits, 
caps de setmana i èpoques de vacances. 

 

- Consum de paper. 

El paper és un material de consum habitual en qualsevol oficina. Per a la racionalització 
de l’ús de paper es tindran en compte els següents criteris 

* Utilització de paper de baixa qualitat per les activitats d’ús intern, restringint l’ús 
de paper de qualitat per aquelles en les que sigui necessari. 

* Aprofitament del paper generat en l’activitat del departament per una 
reutilització com a paper de treball, notes, esborrany, etc., evitant consum de 
paper de nova compra 

 

- Generació de residus. 

S’identifiquen els tipus principals de residus en l’activitat d’una oficina, pels quals 
s’aplicaran els següents criteris: 

* Paper. S’agruparà el paper a llençar de manera diferenciada per una correcta 
eliminació a través de centre de reciclatge, deixalleria, o contenidors de barri 
previstos per aquest material. 

* Consumibles: 

· Cartutxos de tinta, tòner i similars d’ús en les impressores. S’utilitzarà 
en la mesura en que sigui possible elements que no siguin d’un sol ús, 
que es puguin reutilitzar i tornar a omplir. Les unitats definitivament 
inservibles seran separades per la correcta eliminació a través de centre 
de reciclatge o deixalleria. 

· Discs d’enregistrament tals com CD o DVD. S’evitarà el seu ús per 
traspàs de dades internes, utilitzant altres vies com són les carpetes 
compartides en servidor o unitats d’emmagatzemament tipus USB. Per 
les unitats usades que calgui la seva eliminació, s’evitarà fer-ho a través 
del circuit d’eliminació de residus convencional de l’empresa sinó que es 
realitzarà la separació per la correcta eliminació a través de centre de 
reciclatge o deixalleria. 

 

 



Pàg. 106                        Annexos 

 

 
 

D.3.3 Indirectes conseqüència de l’activitat de l’ Oficina Tècnica 

d’Estudis 
 

El 14 de novembre de 2008 mitjançant el Reial Decret 1890/2008 fou aprovat el 
Reglament d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Il·luminació exterior, i les seves 7 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-EA-01 a ITC-EA-07) amb l'objectiu de 
promoure l'estalvi i la reducció del consum elèctric i les emissions d'agents 
contaminants. 

A tall d’exemple, en el conjunt d’un Estat de mida equiparable a Espanya el consum 
d'electricitat en Enllumenat Públic ascendeix a una xifra anual d’ uns 3.000.000 MW amb 
un 95% corresponent a instal·lacions de titularitat municipal, amb un parc total de punts 
de llum al voltant de 4.000.000 d'unitats. Qualsevol reducció de consum en un 
percentatge significatiu té una importància significativa per la conseqüent reducció de 
consum i emissions.  

Qualsevol projecte d'il·luminació d'exterior que es realitzi tant per instal·lacions de nova 
execució com per reformes en instal·lacions ja existents que representin més del 50% 
de la potència total o del nombre total de llumeneres, sempre amb potències superiors 
a 1KW, estarà subjecte al compliment de les especificacions del Reglament d’Eficiència 
Energètica. Tenint en compte que aquests requisits corresponen a la gran majoria de 
projectes que es realitzen, el compliment del Reglament té una incidència notabilíssima 
en la reducció i estalvi de consum elèctric. 

 

L’ Oficina Tècnica d’Estudis d’Il·luminació definida en aquest projecte té per activitat 
principal la confecció de l’Estudi Luminotècnic document a través del qual es realitzen 
les propostes pels enllumenats en els projectes de futures instal·lacions o de reforma. 
Les propostes fetes en l’Estudi Luminotècnic, basades en el compliment dels requisits 
energètics establerts en el Reglament, contribueixen de manera indirecta a un impacte 
menor del consum energètic de les instal·lacions un cop realitzades les obres 
d’execució. 

La tria adequada de la Classe d’Il·luminació a considerar i l’ajustament de les potències 
de llumenera per l’ajustament de resultats a la Classe escollida és un punt clau en la 
materialització final concreta dels consums de les instal·lacions d’Enllumenat Públic. 



   


