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REQUERIMENTS LUMÍNICS
Segons la normativa CTE-DB-HE3, no es podrà sobrepassar el valor  VEEI (valor 
d’eficàcia energètica de la il·luminació), el qual determina W/m² segons:  

VEEI = P x 100/s x EM

P = Potència de la làmpada més l’equip auxiliar (W) 
S = Superfície il·luminada (m²)
Em = Il·luminació mitja horitzontal mantinguda (lux)

Per un altre costat, segons la UNE-EN 124664-1, en edificis d’oficines, 
restaurants, hotels, residències i centres educatius, estableix uns valors per 
garantir el confort lumínic d’aquests espais. 

Lectura, escriptura
Recepció
Magatzems
Passadís/Vies de circulació
Serveis i banys
Sala de descans
Aules
Hall
Escales 
Habitacions

500 lux
300 lux
200 lux
100 lux
100 lux
100 lux
300 lux
200 lux
150 lux
200 lux

ÚS EM (lux)

REQUERIMENTS ENERGÈTICS
- S’instal·larà almenys un sistema d’apagat i encesa manual a cada estança, 
excepte als banys, on s’instal·larà un sistema de temporitzador.
- S’optimitzarà la llum natural mitjançant la instal·lació a les zones comuns 
de sensors, que en cas de detectar nivells d’il·luminació natural, reduiran el 
flux de les làmpades fins a aconseguir els nivells òptims d’il·luminació, o les 
apagaran en cas que a siguin suficients.
- S’utilitzaran làmpades dalt o molt alt rendiment energètic. 
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ESQUEMA DE PRINCIPIS

LLUMINÀRIES UTILITZADES

iGuzzini BE49 iRound 23W_Muntatge empotrable fixe al sostre. De 
cos petit i orientable. Se situa a la zona del porxo exterior en planta 
baixa.

iGuzzini M247 Pinhole 38W_Lluminària rodona fixa empotrable. 
De llum càlida per donar la sensació de domesticitat. Es situa a les 
habitacions, a la zona dels llits.   

iGuzzini M308 Lens 64W_Lluminària empotrada al sostre. Es situa en 
els banys. 

iGuzzini 4900 Famiglia Le Perroquet 60W_Lluminària orientable. 
Muntatge suport de paret, es pot girar 340º respecte l’eix vertical. Es 
situa al capçal dels llits i s’utilitza com a llum individual.

iGuzzini 7113 Serie Ellipse 60W_Muntatge fixe a paret. S’utilitza en 
les escales d’emergència.

iGuzzini 3496 Sistema 44 40W_Lluminània empotrable. D’alta 
eficiència energètica. Ús en zones de passadis i sales comunes. 

iGuzzini SM01 45W_Lluminània de suspensió per a tubs fluorescents 
d’alt rendiment. Ús en aules d’activitats i espais de treball i consultes.

 S’intenta que tota la residència sigui el més familiar possible, així 
doncs, tan l’il·luminació natural com l’artificial juguen un paper molt 
important.
Tota la residència compta amb moltes obertures per tal de captar 
la màxima llum natural possible a l’interior, aconseguint així que 
els pacients sapiguen en quin moment del dia es troben, d’aquesta 
manera van veient els canvis de llum que es van produint i no es 
desorienten per estar continuament amb el mateix tipus de llum. 

En el mòdul habitacional es col·loquen diferents tipus de luminàries, 
que s’adapten a les diferents situacions. Al vestibul hi col·loquem 
una llum més neutra, que fa de punt mig entre el passadís amb una 
llum més freda i l’habitació més càlida. A la zona del llit la llum és 
més càlida per fer l’espai més acollidor. A més es disposa un focus 
individual al capçal del llit. Pel que fa al bany, s’il·lumina amb una 
llum més neutra. 

En l’habitatge és col·loca una llum neutra a l’espai d’accés. Mentre 
que a les zones de menjador, sala d’estar i dormitori la llum serà 
més càlida. A més es col·loca una làmpada de peu a la zona del sofa 
que crearà un espai més acollidor. El bany i la zona de la rentadora 
s’il·lumina amb una llum més neutra que la resta d’espais. 

IL·LUMINACIÓ MÒDUL HABITACIONAL

IL·LUMINACIÓ MÒDUL HABITATGE

LLEGENDA

LLEGENDA

PLANTA COBERTA (HABITATGES)

PLANTA SEGONA I TERCERA (RESIDÈNCIA)

PLANTA PRIMERA (CONSULTES)

PLANTA BAIXA

MÒDUL HABITACIÓ RESIDÈNCIA ASSISTIDA MÒDUL HABITATGE PER A SENIORS

Lluminària Led de muntatge empotrat a paret
Lluminària incandescent homologada de muntatge 
empotrat al fals sostre 
Lluminària d’emergència

Lluminària Led de muntatge empotrat al fals sostre

Lluminària incandescent empotrada al fals sostre

Lluminària fluorescent de muntatge suspès

Lluminària fluorescent empotrada al fals sostre

Lluminària de paret de llum incandescent  
càlida de poca intensitat
Lluminària incandescent de llum càlida,  
focus direccional de baixa intensitat
Lluminària incandescent de llum càlida i 
muntatge empotrat al fals sostre
Lluminària incandescent de llum neutra i 
light empotrada al fals sostre
Lluminària incandescent de llum neutra i 
light empotrada al fals sostre
Lluminària incandescent de peu


