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0. Conceptes i definicions 

Eficiència energètica d’una instal·lació: Es defineix com la relació entre el producte de 

la superfície il·luminada per la il·luminància mitja en servei de la instal·lació, entre la 

potència total instal·lada. 

  
    

 
 = 
       

 
 

Sent: 

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

P= Potencia activa total instal·lada (làmpades i equips auxiliars) (W). 

S= Superfície il·luminada (m2) 

Em= Il·luminància mitja en servei de la instal·lació (lux). 
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Taula 1. Requisits mínims d’eficiència energètica 

en instal·lacions d’enllumenat vial funcional 

1. Requisits mínims de la eficiència energètica 

1.1.  Instal·lacions d’enllumenat vial funcional. 

Es defineixen com a tals les instal·lacions d’enllumenat vial d’autopistes, autovies, 

carreteres i vies urbanes, considerades en la Instrucció Tècnica Complementaria ITC-EA-

02 com situacions de projecte A i B. 

Les instal·lacions d’enllumenat vial funcional, amb independència del tipus de làmpada, 

paviment i de les característiques o geometria de la instal·lació, hauran de complir els 

requisits d’eficiència energètica que es fixen en la taula 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Instal·lacions d’enllumenat vial ambiental 

Són els que s’executen generalment sobre suports de baixa altura (3-5m) en àrees 

urbanes per a la il·luminació de vies per a vianants, comercials, voreres, parcs i jardins, 

centres històrics, vies de velocitat limitada, etc., considerats en la Instrucció Tècnica 

Complementaria ITC-EA-02 com situacions de projecte C,D i E. 

Les instal·lacions d’enllumenat vial ambiental, amb independència del tipus de làmpada, 

paviment i de les característiques o geometria de la instal·lació, hauran de complir els 

requisits d’eficiència energètica que es fixen en la taula 2. 

 

Il·luminància mitja 
en servei Em (lux) 

Eficiència energètica 
mínima  (m2• lux/W) 

≥30 22 

25 20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

≤7,5 9,5 

Per a valors de il·luminància compresos entre els 
valors indicats en la taula, la eficiència energètica de 

referència s'obtindrà per interpolació lineal 
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Taula 2. Requisits mínims d’eficiència energètica 

en instal·lacions d’enllumenat vial ambiental 

 

Il·luminància mitja 
en servei Em (lux) 

Eficiència energètica 
mínima  (m2• lux/W) 

≥20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 

≤5 3,5 

Per a valors de il·luminància compresos entre els 
valors indicats en la taula, la eficiència energètica de 

referència s'obtindrà per interpolació lineal 

 

 

1.3. Altres instal·lacions d’enllumenat 

En l’enllumenat específic, enllumenat ornamental, enllumenat per a vigilancia i seguretat 

nocturna, i el de senyals i anuncis lluminosos es tindran en compte els següents 

aspectes: 

a) S’il·luminarà únicament la superfície que es vol dotar d’enllumenat. 

b) S’instal·laran làmpades d’elevada eficàcia lluminosa compatibles amb els 

requisits cromàtics de la instal·lació i amb valors no inferiors als establerts en el 

capítol 1 de la ITC-EA-04. 

c) S’utilitzaran lluminàries i projectors de rendiment lluminós elevat segons la ITC-

EA-04. 

d) L’equip auxiliar serà de pèrdues mínimes, donant-se compliment als valors de 

potència màxima del conjunt làmpada i equip auxiliar, fixats en la ITC-EA-04. 

e) El factor d’utilització de la instal·lació serà el més elevat possible, segons la ITC-

EA-04. 

f) El factor de manteniment de la instal·lació serà el major assolible, segons la ITC-

EA-06. 

1.4. Instal·lacions d’enllumenat festiu i nadalenc 

La potència assignada de les làmpades incandescents utilitzades serà igual o inferior a 

15W, i la potència màxima instal·lada per unitat de superficie (W/m2) serà l’indicada en la 

ITC-EA-02. 
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Taula 3. Valors d’eficiència energètica de referència 

2. Qualificació energètica  

Les instal·lacions d’enllumenat exterior, excepte les d’enllumenats de senyals i anuncis 

lluminosos i festius, es qualificaran en funció del seu índex d’eficiència energètica. 

L’índex d’eficiència energètica (Iℇ) es defineix com el quocient entre la eficiència 

energètica de  la instal·lació (ℇ) i el valor de eficiència energètica de referència (ℇR) en 

funció del nivell de il·luminància mitja en servei projectada, que s’indica en la taula 3. 

Iℇ = 
ℇ
ℇ 

 

 

Enllumenat vial funcional 
Enllumenat vial ambiental i altres 

instal·lacions d'enllumenat 

Il·luminància 
mitja en servei 

Em (lux) 

Eficiència energètica 
de referència εR       

(m2• lux/W) 

Il·luminància 
mitja en servei 

Em (lux) 

Eficiència energètica 
de referència εR     

(m2• lux/W) 

≥30 32 -- -- 

25 29 -- -- 

20 26 ≥20 13 

15 23 15 11 

10 18 10 9 

≤7,5 14 7,5 7 

-- -- ≤5 5 

Per a valors de il·luminància compresos entre els valors indicats en la taula, la eficiència energètica 
de referència s'obtindrà per interpolació lineal 

 

 

Amb objecte de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació 

d’enllumenat i amb consonància amb l’establert en altres reglamentacions, es defineix 

una etiqueta que caracteritza el consum d’energia de la instal·lació mitjançant una escala 

de set lletres que van des de la lletra A (instal·lació més eficient i amb menys consum 

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

utilitzat per a l’escala de lletres serà el índex de consum energètic (ICE) que es igual al 

invers del índex de eficiència energètica. 
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Taula 4. Qualificació energètica d’una instal·lació d’enllumenat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la informació que s’ha de lliurar als usuaris figurarà la eficiència energètica, la seva 

qualificació mitjançant el índex d’eficiència energètica, i la etiqueta que mesura el consum 

energètic de la instal·lació, d’acord al model que s’indica a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificació 
energètica 

Índex de consum 
energètic (ICE) 

Índex de eficiència 
energètica 

A ICE < 0,91 Iε > 1,1 

B 0,91 ≤ ICE< 1,09 1,1 ≥ Iε > 0,92 

C 1,09 ≤ ICE< 1,35 0,92 ≥ Iε > 0,74 

D 1,35 ≤ ICE< 1,79 0,74 ≥ Iε > 0,56 

E 1,79 ≤ ICE< 2,63 0,56 ≥ Iε > 0,38 

F 2,63 ≤ ICE< 5,00 0,38 ≥ Iε > 0,20 

G ICE ≥ 5,00 Iε ≤ 0,20 
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Taula 5. Eficiència energètica d’alguns carrers del municipi 

3. Documentació adjunta 

3.1. Eficiència energètica de l’actual enllumenat 

Per a poder determinar la eficiència energètica hem agafat alguns dels carrers més 

representatius de la localitat costanera, tant del casc urbà com de les urbanitzacions. En 

tots aquests carrers ja s’han analitzat prèviament els nivells de il·luminació. 

A la taula 5 es mostra la eficiència energètica d’aquests carrers: 

 

3.2.  Qualificació energètica de l’actual enllumenat 

 

Zona 
Superfície 
il·luminada 

(m
2
) 

Lluminària 
utilitzada 

Potencia 
activa (W) 

Il·luminancia 
mitja (lux) 

Eficiència 
Energètica 
(m2• lux/W) 

Eficiència 
energètica 

mínima segons 
reglament    

(m2• lux/W) 

Carrer del Bruc 
(Centre Urbà) 

108 LAT 11 180 24 14 19,5 

Passeig marítim 
(Centre Urbà) 

60 SM-500 120 16 8 15,5 

Carrer principal  
(Urbanització 2) 

182 QS5 180 12 12,5 13,2 

Carrer Residencial 
( Urbanització 2) 

156 PASSETO 150 2 2 9,5 

Carrer principal  
(Urbanització 4) 

228 JCH-250 180 10 13 12 

Zona 
Eficiència 
Energètica    
(m2• lux/W) 

Eficiència 
Energètica 

de referència  
(m2• lux/W) 

Índex 
eficiència 
energètica 

(Iℇ) 

Índex de 
consum 

energètic 
(ICE)  

Qualificació 
energètica 

Carrer del Bruc 
(Centre Urbà) 

14 28,4 0,5 2,0 

 

Passeig marítim 
(Centre Urbà) 

8 23,6 0,3 3,0 

 

Carrer principal  
(Urbanització 2) 

13 20 0,6 1,6 

 

Carrer Residencial 
( Urbanització 2) 

2 14 0,1 6,7 

 

Carrer principal  
(Urbanització 4) 

13 18 0,7 1,4 

 


