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Resum 

Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'un pla d'adequació de l'enllumenat públic del 

municipi de Cambrils per a la millora de l’eficiència i estalvi energètic així com per prevenir i 

corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa que aquest enllumenat pugui 

ocasionar. 

Primerament, a partir de la informació tècnica detallada de la instal·lació, corresponent a 

cada un dels barris o sectors de la localitat, es procedeix a  la realització d’un inventari en 

format Base de Dades, per posteriorment i mitjançant simulacions, obtenir-ne mesures 

actuals de diversos paràmetres luminotècnics. Aquestes mesures obtingudes són 

analitzades i comparades amb els valors de referència establerts en normativa. En tots 

aquells punts en els que la instal·lació existent no compleix la normativa vigent, es 

proposen actuacions per a la seva adequació. 

Quant a la normativa, la Llei 6 /2001 de 31 de maig estableix una zonificació del municipi 

(així com de la resta de Catalunya) que divideix el mateix en zones de menys a més pressió 

o càrrega de contaminació lluminosa acceptable, en funció de l’activitat de la zona o barri 

així com del seu interès com a espai natural com és el cas de la franja marítima. A partir de 

les instruccions tècniques complementàries  del Real Decret 1890/2008 s’avaluen, com s’ha 

dit abans, i es corregeixen en els casos necessaris, els paràmetres luminotècnics de les 

instal·lacions. 

Amb l’aplicació del pla d’adequació es podrà reduir el consum energètic (en un 40% 

aproximadament), així com la contaminació lluminosa (quantificada amb paràmetres 

luminotècnics) fins a nivells mínims establerts per normativa. 
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1. Glossari 

BD:  Base de dades utilitzada en la gestió de la informació rebuda.  

FHS: Percentatge de flux lluminós emès per sobre de l'hemisferi superior de la pàmpol, 

sobre el total emès per aquest.  

Il·luminació:  és la magnitud fotomètrica igual al quocient entre el flux lluminós rebut per 

una superfície i el valor d'aquesta superfície. Es mesura en lux.  

INE: Institut Nacional d'Estadística. 

IPC: Índex de preus al consum. 

IRC: Índex de rendiment de color. És el valor que mesura el comportament d'una làmpada 

pel que fa a la reproducció dels colors, indica l'aspecte amb què apareixen unes mostres de 

colors determinats en relació amb el que tenen quan s'il·luminen amb una font de 

referència. Els seus valors se situen entre 0 i 100, corresponent valors més alts de l'índex a 

major qualitat de reproducció cromàtica. 

Làmpada:  Element que genera llum alimentant-se de corrent elèctric. 

Luminància: és una magnitud fotomètrica relativa a la lluminositat o brillantor de cadascun 

dels punts d'un cos lluminós, i és el quocient entre la intensitat lluminosa emesa en una 

direcció per un element infinitament petit de la superfície al voltant d'un punt, i l'àrea 

d'aquest element projectada ortogonalment sobre un pla perpendicular a la direcció 

donada. Es mesura en candeles per metre quadrat (cd.m-2). 

Pàmpol  o  lluminària:  És el dispositiu format per elements opacs o translúcids, de 

distintes formes (campana, fanal, globus, ovoide, piramidal, esferoïdal, etc.) que hom posa 

en un llum per dirigir el flux lluminós cap a una zona determina. Permet ubicar la làmpada i 

els components elèctrics. 

REEAE:  Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. 

SRF: Sistema de regulació de flux. 
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TIR: Taxa interna de retorn o rendibilitat. 

VM: Làmpada genèrica de vapor de mercuri. 

VMCC: Làmpada de vapor de mercuri de color corregit. 

VSAP:  Làmpada de vapor de sodi a alta pressió. 

VSBP:  Làmpada de vapor de sodi a baixa pressió. 
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2. Introducció 

2.1. Objecte del projecte 

L'objectiu d'aquest pla és marcar les directrius a seguir per a l'adequació de la part de la 

instal·lació d'enllumenat públic del municipi de Cambrils que no compleixi amb el Real 

Decret 1890/2008  així com amb la llei 6 / 2001 de 31 de maig. 

D'aquesta manera, es recuperarà el cel fosc de Cambrils ajudant a la preservació de la 

biodiversitat, reduint el consum energètic, augmentant l'eficiència energètica de la 

instal·lació, disminuint la llum intrusa i produint un estalvi en la factura energètica. 

 

2.2. Justificació 

La realització d'aquest projecte respon a la necessitat dels ajuntaments o ens locals de 

disposar d'un pla d'adequació de la seva enllumenat públic que l'adapti al Real Decret 

1890/2008 i a la Llei 6 / 2001 de 31 de maig. 

Per aquest motiu l'ajuntament de Cambrils es va posar en contacte amb la Universitat 

politècnica de Catalunya per a la redacció d'aquest pla. 

 

2.3. Abast del projecte 

La informació rebuda provinent del departament tècnic de l’ajuntament de Cambrils, ha 

arribat bàsicament en forma d’arxius del software de disseny assistit per orinador AutoCAD, 

que contenen per norma general les dades corresponents a un sector o barri determinat 

d’un total de  46 i conformen l’abast del projecte.  

S'estudia l’estat de la instal·lació d'enllumenat públic tot realitzant el corresponent inventari. 

Posteriorment es simulen els vials del municipi mitjançant programes informàtics per 
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Taula 2.1. Sectorització de la  població de Cambrils:barris o sectors. 

determinar les seves il·luminacions mitjanes . Conegudes aquestes, i les característiques 

de  pàmpols i làmpades instal·lats es podran proposar mesures d'adequació per als casos 

que no compliment de la normativa. La Taula 2.1 conté la totalitat de barris o sectors de la 

població que són objecte del present projecte. 

 

Sector Codi Sector Codi Sector Codi 

Ajuntament - Centre 
Direccional 

33 Els Esquirols - PP7 52 Passeig Ponent 57 

Baronia de Vilafortuny 66 Els Tallats 71 Pla parcial 2 59 

Barri de la Pallisa 25 Horta de Santa Maria 20 Platja de Vilafortuny 65 

Barri del Port 31 Jardins de Vilafortuny 72 Proacosa 67 

Cambrils Badia 45 La Dorada 5 Quatre camins - Sector 17 62 

Cambrils Mediterrània 1 La Parellada 26 Regueral - Pret d'en Forés 42 

Cambrils Platja 18 L'Albareda _ PP6 19 Sector 29 74 

Cambrils Port 12 Les Mimises 9 Sector 9 11 

Cap de Sant Pere 84 Mar Cambrils 8 Sector Castell 70 

Eixample 24 
Mas Clariana - Subsector 

22A 80 Sol Cambrils 49 

Eixample Platja 32 Mas d'en Bosh 77 Tarraco 2 

El Casc Antic 27 Mas Olivé - PP11 78 UA7 76 

El Dorado Playa 10 Molí de la Torre I - PP3 47 Urcavisa 68 

El Pinaret 28 Molí de la Torre II - Sector 
12 

48 Vilafortuny II 69 

El Raval 36 Molí de les Tres Eres 34   

Els Ametllers-Sector 15 63 Nou Cambrils 41   
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3. Aspectes teòrics 

La llum (del llatí lux, lucis) és l'agent físic que fa visibles els objectes. Científicament , la llum 

és una ona electromagnètica capaç de ser percebuda per l'ull humà i la freqüència 

determina el seu color [1] . L'ull humà és capaç de veure longituds d'ona compreses entre 

360 nm (violeta) i 830 nm (vermell) aproximadament, situant-se al voltant de 555 nm la 

major sensibilitat. Com ona electromagnètica la llum és una forma més d'energia, de 

manera que, en un principi, el tractament matemàtic hauria de ser el mateix que les altres 

energies. Però la realitat és que l'ull humà només percep únicament una determinada franja 

de l'espectre de longituds d'ona emès per les fonts de llum, així doncs és necessari per a 

les aplicacions  il·luminació emprar termes que tinguin en compte únicament la franja visible 

de l'energia emesa . En els sistemes d'enllumenat és necessari el coneixement d'una sèrie 

de conceptes bàsics, que principalment són: 

 

• Flux lluminós o potència lluminosa:  quantitat de llum emesa per una font 

lluminosa. Per tant és un factor que depèn únicament de les propietats 

intrínseques de la font. La seva unitat és el lumen (lm). I la seva relació amb 

el watt (W) es defineix com: 1W de llum de 555nm de longitud d'ona equival 

a 683 lm. 

• Intensitat lluminosa:  flux emès en un angle i en una direcció. S'utilitza per 

expressar com es reparteix la llum d'una font en les diferents direccions, ja 

que les fonts lluminoses normalment no emeten el mateix flux lluminós en 

totes les direccions. La intensitat es mesura en candeles (cd). 

• Rendiment lluminós:  quantitat d'energia que es converteix en llum amb 

relació a l'energia total consumida. Permet mesurar l'eficàcia lluminosa d'una 

font. Es mesura en flux lluminós per unitat d'energia consumida (lumen / 

watt). 

• Il·luminació (E):  llum que arriba a una superfície determinada. La seva 

unitat, el lux, equival al flux lluminós d'un lumen que incideix homogèniament 

sobre una superfície d'un metre quadrat. 
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S
E

Φ=                                                   (Ec.3.1) 

També es pot definir la  il·luminació en un punt, tal com mostra la Figura 3.1, a partir de la 

intensitat i la posició del punt respecte de la font mitjançant la llei inversa dels quadrats en 

un pla horitzontal H, vertical V i perpendicular a la direcció d'incidència N : 

              

 

                                                                          (Ecs.3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Luminància: La luminància, Figura 3.2, dóna una idea de la quantitat de 

llum que rep l'ull humà, és la intensitat lluminosa I dividit per la superfície 

aparent en una direcció determinada. Es defineix com a superfície aparent 

en una direcció com la superfície projectada en el pla perpendicular a la 

direcció de la superfície estudiada S.  
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Figura 3.1. Il·luminació en funció de la Intensitat.                                                          
[FONT: Elaboració pròpia a partir de [2].]                                                
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Es tracta d'una magnitud que valora la llum reflectida pels objectes en 

direcció a un observador per al seu càlcul s'han de tenir en compte, a més 

de les dades sobre la pròpia instal·lació, dades com la posició de 

l'observador i la posició i característiques de reflexió dels objectes que 

componen l'escena. La luminància es mesura en candeles per superfície 

(cd/m2). 

• Temperatura de color: les fonts de llum poden crear atmosferes càlides o 

fredes en la seva aparença. La temperatura de color, expressada en graus 

Kelvin (K), és una forma de descriure aquesta tonalitat. Com més gran sigui 

la temperatura de color, la llum serà més freda i blavosa. 

FHS 

El FHS o flux hemisfèric superior és la proporció en% del flux emès per un llum per sobre 

del seu pla horitzontal. Un elevat valor de FHS provoca enlluernaments, desaprofita llum i 

energia, i és la primera causa de contaminació lumínica. En la Figura 3.3  s’hi il·lustra el 

seu significat. 

Una de les claus per controlar l'emissió de llum descontrolada és que el feix de llum es trobi 

per sota dels 70 º respecte de la vertical, de manera que incideixi eficaçment sobre el 

terreny que es vol il·luminar. 

Figura 3.2. Luminància.                                                                    
      [FONT: Elaboració pròpia a partir de [3].] 

 

Saparent 
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Segons aquests criteris, les lluminàries de globus sense hemisferi superior reflectant, els 

fanals amb llum vertical a l'altura dels cristalls i les lluminàries vials amb tancament corb en 

lloc de pla són lluminàries inadequades tal com pot veure’s en la Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FHS TOTAL 

FHS Reflectit FHS Directe 

Llum útil 

Llum Intrusa 

FHS  

FHI  

Figura 3.3. Exemple gràfic FHS.                                                                                 
[FONT: Elaboració pròpia a partir de [4].] 

Figura 3.4. Distribució feix de llum. [FONT: Elaboració pròpia a partir de [5].] 
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El % de FHS ve marcat pel fabricant i no pot ser alterat involuntàriament per la persona 

encarregada del seu muntatge, encara que existeix una excepció, els projectors, al poder 

ajustar la seva orientació vertical poden instal·lar amb un angle massa gran pel que fa a 

l'horitzontal i produir un excés de contaminació lumínica. 
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4. Normativa aplicable 

4.1. Reglament d’eficiència energètica en instal·la cions de 

enllumenat exterior REEAE 

El REEAE té per objecte establir les condicions tècniques de disseny, execució i 

manteniment que han de reunir les instal·lacions d'enllumenat exterior, amb la finalitat de 

millorar l'eficiència i estalvi energètic, limitar la resplendor lluminosa nocturna o 

contaminació lumínica i reduir la llum intrusa o molesta i per tant contribuir a una disminució 

de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. 

La instrucció tècnica complementària ITC-EA-02 de l'esmentat reglament fa referència a la 

classificació o zonificació viària; s'ha realitzat aquesta zonificació al municipi de Cambrils 

per tal d'establir una comparativa entre la il·luminació apta per a cada tipus de via amb els 

nivells de il·luminació actualment instal·lats. En la Taula 4.1 hi podem veure la classificació 

concreta que s’aplica al nucli urbà de Cambrils. 

 

Tipus 
vial 

 

Descripció 
 

Tipus 
enllumenat 

Tipologia 
pròpia  (1) 

Il·luminació 
mitj. mín. de 

ref. 
[lux] 

Il·luminació 
mitj. màx. (2) 

[lux] 

D 

• De baixa velocitat. 
• Zona especial degut a problemes 

específics de visió, reducció del 
nombre de carrils, corbes i vials 
sinuosos. 

Intermedi 
entre CE0 i 

CE1 
P1 35 42 

D3 

• Carrers residencials suburbans amb 
voreres per a vianants. 

• Flux de trànsit de vianants alt. 
 

CE2 P2 20 24 

D3 
• De baixa velocitat. 
• Carrers residencials suburbans. 

S1 P3 15 18 

D3 

• De baixa velocitat. 
• Carrers residencials suburbans. 
• Menor trànsit. 

S2 P4 10 12 

 

(1) S’ha considerat pràctic assignar una tipologia pròpia  al marge de la seguida en el 

REEAE  i per a cadascun dels quatre casos per tal de donar agilitat i comprensió a la 

classificació. En cas contrari, per a poder identificar cada un dels quatre casos, caldria fer 

Taula 4.1. Classificació de vials amb enllumenats corresponents. 



Pla d’Adequació per a l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la població de Cambrils                                      Pàg. 15 

 

 

Taula 4.2. Vida mitja i eficiència energètica de làmpades [6]. 

ús de dos paràmetres diferents: un primer seria el tipus de vial  i un segon el tipus 

d’enllumenat . 

(2) El REEAE estableix que els nivells de il·luminació mitja màxima no podran superar en 

més d’un 20% els corresponents valors de referència. 

 

Segons la ITC-EA-04 del REEAE i amb excepció de les il·luminacions nadalenques i 

festives, les làmpades que queden fora de normativa per no complir els requeriments de 

d’eficiència energètica, és a dir rendiments inferiors a 65 lumen/watt, tal com mostra la 

Taula 4.2 són: 

• Incandescents en tots els seus usos. 

• Les de vapor de mercuri (VM) per a instal·lacions de enllumenat vial, específic i 
ornamental.  

 

Làmpada 
 

Vida 
mitjana 
(hores) 

Eficiència 
energètica 

(lumen/watt)  

incandescent 1.000 14 

fluorescent 6.500 65 

vapor de mercuri 10.000 50 

vapor sodi baixa pressió 12.000 170 

vapor sodi alta pressió 12.000 100 

halogenurs metàl·lics 10.000 90 

LED 50.000 80 

 

 

En funció de la protecció contra la contaminació lluminosa, per tal de preservar aquelles 

àrees d’interès natural es classifiquen  les diferents zones segons el tipus d’activitat que s’hi 

desenvolupa i que es troben especificades en el següent apartat 4.2. Segons la ITC-EA-03 

del REEAE els valors límit de flux de l’hemisferi superior instal·lat en una lluminària ha de 

complir els següents valors límit indicats en  la Taula 4.3. 

 



Pàg. 16  Memòria 

 

Taula 4.3. Valors límit de FHS instal·lat segons REAAE.  

 

Zones FHSinst.  

E1 1 

E2 5 

E3 15 

E4 25 

 

 

4.2. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambien tal de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn  

La Llei 6/2001, de 31 de maig, estableix la zonificació del territori segons la seva 

vulnerabilitat respecte la contaminació lluminosa, establerta pel “Mapa de protecció envers 

la contaminació lluminosa a Catalunya”.  

S'entén per contaminació lumínica l'emissió directa o indirecta cap a l'atmosfera de llum 

procedent de fonts artificials per sobre de l'horitzontal del focus d'emissió. Aquesta llum 

enviada cap al cel que no és aprofitable, únicament constitueix un malbaratament d'energia. 

Aquesta emissió de llum a l'atmosfera origina la seva dispersió en totes les direccions per 

interacció amb les molècules d'aire i la seva humitat, i aquesta dispersió s'accentua si hi ha 

partícules contaminants a l'atmosfera (fum, pols) [7]  D’aquesta manera que com més 

contaminat es troba l'ambient més intens és el fenomen. Com a conseqüència, la foscor 

pròpia de la nit disminueix i dificulta l'observació de les estrelles i els astres. En la Figura 

4.1 es mostren exemples de contaminació lumínica. 
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A més dels aspectes anteriorment comentats la contaminació lumínica provoca alteracions 

en la flora i fauna de les zones afectades, ja que aquest inusual resplendor altera els 

bioritmes i els comportaments biològics naturals d'animals i plantes. 

Per a l’aplicació d’aquesta Llei, el territori es divideix en zones, en funció de la vulnerabilitat 

a la contaminació lumínica segons la següent classificació: 

Zona E1:  àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que 

hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o 

de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima. 

Zones E2:  àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda. 

Zones E3:  àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana. 

Zones E4:  àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta. 

Punts de referència:  punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o natural especial 

incloses en la zona E1 per a cadascun dels quals cal establir una regulació específica en 

funció de la distància a què es trobin de l’àrea en qüestió. 

A través del SIMA, (Servei interactiu de mapes ambientals) del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, podem conèixer les zones de protecció del nucli urbà de Cambrils. En 

les Figures 4.2 i 4.3 es pot veure la distribució d'aquestes zones. 

Figura 4.1. Exemples de contaminació lumínica. [FONT: Estudis Luminotècnics UPC.] 
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Es pot observar com la major part del nucli urbà està classificat com a zona E3, les zones 

més comercials i de més trànsit com a zones E4, com són la Rambla del Regueral, la 

Rambla Jaume I i l’Avinguda Diputació. Finalment destacar la classificació de zona E2 en 

tota la franja costera amb l’objectiu de preservar les condicions naturals en benefici del 

medi aquàtic. En l’annex M es troba el plànol de distribució de zones de protecció. 

4.3. Altres normatives aplicables 

A més la Llei 6/2001, de 31 de Maig, i del REEAE, hi ha altres reglaments i normes que que 

cal esmentar i tenir-les molt en compte en el disseny i execució de qualsevol projecte 

d'enllumenat exterior. Entre totes elles cal destacar: 

• REBT. Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

• Fulls d'interpretació del Ministeri d'Indústria i Energia. Reglament tècnic 

d'il·luminació i enllumenat públic. 

• Normes UNE. 

 

Figura 4.3. Zones de protecció del nucli urbà de Cambrils zona oest.                           
[FONT: sima.gencat.cat.] 

Figura 4.2. Zones de protecció del nucli urbà de Cambrils zona est.                           
[FONT: sima.gencat.cat.] 
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• Normes internacionals ISO i CEI. 

• La Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 27 de gener de 

2003, sobre residus d'aparells elèctrics o electrònics , modificada en el seu article 9 

per la Directiva 2003/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 desembre 

2003 , té com a objectius reduir la quantitat de residus provinents d’aparells elèctrics 

i electrònics i la perillositat dels components, fomentar la reutilització dels aparells i 

la valorització dels seus residus i determinar una gestió adequada tractant de 

millorar l'eficàcia de la protecció ambiental.  

• Reial Decret 208/2005 , de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la 

gestió dels seus residus. Transposició de l’anterior Directiva europea a l’estat 

espanyol. 
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5. Metodologia de treball 

En aquest apartat es vol explicar quina ha estat la informació rebuda i en quin format s’ha 

rebut. Segonament com s’ha gestionat  i tractat dita informació en una Base de Dades per 

tal de donar com a resultat els valors de correcció o incorrecció per carrers en quant a FHS, 

làmpades incorrectes, canvis de làmpades recomanats i nivells de lux, projectors 

incorrectament enfocats, i pel que fa als quadres de maniobra la incorporació o no de 

reguladors de flux. 

5.1. Informació rebuda 

La informació rebuda provinent del departament tècnic de l’ajuntament de Cambrils, ha 

arribat bàsicament en forma d’arxius del software de disseny assistit per orinador AutoCAD, 

que contenen per norma general les dades corresponents a un sector o barri determinat 

d’un total de  46 que conformen la totalitat de l’abast del projecte. En la Figura 5.1 es pot 

veure un exemple d’uns dels arxius rebuts. 

 

 

 Figura 5.1. Detall d’arxiu rebut en format AutoCAD. Barri del “Molí de les Tres Eres”.                            
[FONT: Departament Tècnic ajuntament de Cambrils.] 
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La informació continguda en els arxius AutoCAD és normalment la següent: 

• Plànol del barri o sector enviat amb els noms dels carrers que el conformen. 

• Els punts de llum existents en cada carrer diferenciats per tipus de lluminària. 

• Les diferents línies que alimenten el sector. 

• Els diferents quadres de maniobra que alimenten les diferents línies. 

• Llegenda amb dades de tipus de lluminària i làmpada, alçada dels punts de llum, 

fotografies de les diferents lluminàries; indicació d’incorporació o no de regulació de 

flux per als quadres de maniobra i el tipus de regulació en cas afirmatiu. 

 

5.2. Dades que cal utilitzar de la informació rebud a 

Del contingut de cada arxiu AUTOCAD rebut per a cada barri o sector cal extreuen un certa 

informació determinada per al seu posterior anàlisi i tractament. Els següents punts són 

aquesta informació extreta de cada arxiu:  

• Quans quadros de maniobra alimenten el sector i a quins carrers i punts de llum 

alimenten concretament. 

• Regulació dels quadres de maniobra. Tipus de regulació en cas d’ incorporant-ne. 

• Fotografia de la lluminària en cas de esser inclosa en els arxius rebuts per tal de 

facilitar millor identificació de paràmetres lumínics en el seu posterior tractament tals 

com els que segueixen. 

• Tipus de lluminàries i làmpades i quantitat de cada tipus. La identificació de les 

lluminàries permetrà posteriorment consultar via catàlegs de fabricant 

característiques de la mateixa tals com FHS, tipus de tancament etc. 

• FHS. 

• Alçada dels punts de llum. 
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• Angle d’inclinació del braç on està collada la lluminària. 

• Amplades dels carrers. 

• Organització o disposició del punts de llum: bilateral, portell. 

• Zones de protecció de cada carrer: E1,E2,E3, E4. 

• Tipus de via (transit moderat, transit elevat) a que correspon cada carrer, plaça, 

avinguda, etc...aquest punt també s’ha complementat amb les opinions dels tècnics 

de l’ajuntament a partir de visites a la pròpia localitat de Cambrils. 

 

5.3. Entrada de dades en la Base de Dades (BD) 

Les dades llistades en l’apartat anterior i extretes dels arxius rebuts, són introduïdes i 

tractades informàticament en una base de dades. L’estructura  d’input de la BD està 

constituïda per diferents taules o formularis (el software que suporta la  BD anomena a 

questes taules  formularis) que emmagatzema de forma classificada i organitzada en funció 

del subsegüent tractament la mencionada (dita)  informació. En la següent llista 

s’especifiquen les característiques més rellevants de cada taula-formulari: 

• Carrers: conté únicament els noms de tots els carrers objecte del projecte sense 

especificació del sector/barri al que pertanyen. 

• Classes-Vials-Enllumenat: conté informació genèrica del diferents tipus de vies 

(carrers, places, avingudes, etc.) classificant-les segons el seu trànsit sigui elevat, 

moderat o baix. 

• Quadres: classifica els quadres de maniobra per sectors i indica quin tipus de 

regulació de flux incorpora o bé  si no n’incorpora. 

• FHS: especifica els diferents nivells de il·luminació establerts per la normativa 

segons es tracti de zona E1, E2, E3, E4  tot distingint entre horari de vespre i de nit. 
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• Inventari: és el formulari base de l’estructura d’input. Conté tota la informació 

necessària per el seu posterior tractament i anàl. lisi ( carrer, sector, quadre, tipus 

de lluminària i làmpada, etc.) i  corresponent a una unitat màxima possible de 

conjunt de punts de llum situats en una mateixa via,  que segueixen les mateixes 

característiques luminotècniques. Aquestes unitats màximes possibles de punts de 

llum solen coincidir en l’enllumenat d’un carrer concret, però també pot succeir que 

en un mateix carrer coexisteixin diferents unitats màximes a l’hora. 

• Làmpades: conté les característiques luminotècniques, dels diferents tipus de 

làmpades presents en el projecte. 

• Lluminàries: conté les característiques luminotècniques, dels diferents tipus de 

lluminàries presents en el projecte. També inclou la fotografia de la lluminària en 

qüestió. 

• Sector: conté la llista del sectors/barris de Cambrils. Alguns dels sectors continguts 

no varen ser finalment objecte del present projecte. s’hi van incloure ja que no es 

sabia en aquell moment quins sectors formarien part o no. 

• Zona-Tipus-Lux: conté els paràmetres luminotècnics corresponents a vies 

estàndard, necessaris per a següents tractaments de dades. 

A mesura que es reben els arxius corresponents als diferents sectors són analitzades i 

introduïdes en la BD .Tots els formularis a excepció de Classes-Vials-Enllumenat i FHS 

es van omplint a mesura que es van tractant els diferents sectors. 

 

5.4. Formulari Zones-Tipus-Lux 

La funció d’aquest formulari és la de sintetitzar l’enorme quantitat d’informació que cal 

tractar. Cada registre d’aquest formulari correspon a un tipus estàndard de carrer. 

Pràcticament la totalitat de  les vies de la població o parts d’aquestes vies (unitats màximes 

possibles de conjunt de punts de llum) segueixen les característiques i disposicions 

luminotècniques d’algun d’aquests carrers estàndard anomenats Zones-Tipus-Lux . En la 
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Figura 5.2 hi podem veure una captura d’un formulari concret d’una Zones-Tipus-Lux en la 

Base de Dades. 

 

 

 En realitat la creació d’una nova Zones-Tipus-Lux es deu a la comprovació a partir de les 

dades rebudes, d’una forta  semblança de les característiques entre certes vies de la 

població o part d’aquestes vies. Els camps més rellevants que conté cada registre d’aquest 

formulari són els següents: 

• Nom: és el nom assignat a la Zones-Tipus-Lux corresponent. Aquest nom conté els 

paràmetres luminotècnics més importants de la esmentada zona. Un exemple de 

nom n’és el següent: 002 - FO2 VM125-U3,5-35-6-1. Aquest codi indica: 

• 001: Nombre de zona tipus. S'han enumerat totes les zones tipus a manera 

d'organització i per facilitar la feina. 

• BL-2: Model de les lluminàries instal·lades en aquesta zona. 

• VM125: Làmpades de 125 W de vapor de mercuri. 

• U: Distribució unilateral. Es farà servir "B" per bilateral, "T" per portell i "C" 

per a central. 

Figura 5.2. Captura de la Base de Dades: formulari Zones_Tipus_Lux.                                                           
[FONT: Elaboració pròpia mitjançant software Microsoft Access.] 
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• 3,5-27-6-1, 2: El primer valor indica l'altura de les lluminàries respecte del 

sòl, el segon valor és la interhispànica entre lluminàries (cal destacar que en 

cas que la disposició sigui en portell aquesta distància serà entre dos llums 

situades en diferents costats de la calçada). Els últims valors són 

respectivament l'ample de la calçada i de la vorera. 

 

• Lluminària: tipologia de lluminària i làmpada conjuntament. 

• Alçada_llum: alçada del punt de llum. 

• Amplada_via: amplada del carrer, avinguda, etc. estudiat. No es consideren les 

voreres. 

• Interdistància: distància entre punts de llum (lluminàries). 

• Disposició: situació relativa dels punts de llum dins de la mateixa Zones-Tipus-Lux. 

Aquestes disposicions poden ser: unilateral, bilateral, portell i central, etc. En la 

Figura 5.3 es pot observar un exemple d’algunes d’elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Diferents disposicions dels punts de llum dins d’un mateix carrer o Zones_Tipus_Lux.             
[FONT: Elaboració pròpia a partir de [8].] 
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• Factor manteniment: valor adimensional amb la funció de ajustar el càlcul de la 

il·luminació mitja tenint en compte aspectes com la depreciació del flux lluminós, la 

supervivència de la làmpada i la depreciació de la lluminària. 

• Combinació lluminàries: indica si en aquell mateix carrer hi ha altres tipus de 

lluminàries i/o làmpades. 

• Lux_sim_mig, Lux_sim_màx, Lux_sim_mín: són els valors calculats via simulació 

mitjançant software. 

 

5.5. Simulacions dels nivells de Il·luminació 

La metodologia de treball in situ és inviable a l'hora d'avaluar un nombre elevat de 

instal·lacions  com tot Cambrils, ja sigui per quantitat o que el trànsit viari resulta molt 

molest. 

Els valors de il·luminació de cada via s'han obtingut mitjançant simulacions, a partir del 

tipus de lluminàries instal·lades, el tipus i potència de les làmpades utilitzades, la col·locació 

de les lluminàries i les dimensions de la via mitjançant programes informàtics s'han calculat 

les il·luminacions necessàries. 

Les zones equipades amb lluminàries de la marca Carandini i IEP han estat simulades amb 

el programa del mateix fabricant Carandini, mentre que la resta de zones han estat 

calculades amb Dialux 07/04 que és un programa genèric per a càlculs luminotècnics. En 

les Figures 5.4 i 5.5  es poden veure captures del programa. 

Per a les simulacions amb Dialux són necessàries les característiques fotomètriques de les 

lluminàries objecte d'estudi, de manera que aquests es van haver de demanar als 

fabricants. 
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Un aspecte a tenir en compte és que a l'hora de realitzar les simulacions cal introduir un 

factor de manteniment, s'ha utilitzat 0,8 si la lluminària és completament nova, 0.7 si no és 

nova però està ben conservada, 0.6 si aquesta alguna cosa degradada i fins i tot 0,5 si està 

en molt males condicions. 

Figura 5.4. Diagrama polar d’intensitats d’una lluminària.                                                                               
[FONT: Elaboració pròpia mitjançant software DIALux.] 

Figura 5.5. Exemple càlcul simulació.                                                                                                    
[FONT: Elaboració pròpia mitjançant software DIALux.] 
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6. Anàlisi de l’estat actual 

6.1. Situació municipi 

Cambrils és un municipi de la província de Tarragona situat a la comarca del Baix Camp. 

Compta amb 33.301 habitants (INE 2014). Situat a 16 km de Tarragona té una superfície 

de 35,08 km² i una densitat de població de 949,29 hab./ km². En les Figures 6.1 i 6.2 

mostren la seva ubicació geogràfica. 

 

 

    

 

 

 

Figura 6.1. Ubicació geogràfica de la població de Cambrils.                                                                                 
[FONT: Institut Cartogràfic de Catalunya.] 

Figura 6.2. Ubicació geogràfica de la població de Cambrils.                                                                                 
[FONT: Institut Cartogràfic de Catalunya.] 
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6.2. Sectorització del municipi 

La informació rebuda provinent del departament tècnic de l’ajuntament de Cambrils, ha 

arribat bàsicament en forma d’arxius del software de disseny assistit per orinador AutoCAD, 

que contenen per norma general les dades corresponents a un sector o barri determinat 

d’un total de  46 sectors. En la Figura 6.3 una part d’aquesta sectorització. 

 

 

 

 

6.3. Inventari 

Per tal d’avaluar una instal·lació d'enllumenat públic, primerament cal conèixer-la, saber 

quins elements la componen i la seva distribució (alçada de les lluminàries, tipus i potència 

de les làmpades instal·lades, situació respecte a la calçada i interdistància entre punts de 

llum, .. .). 

Per això s'ha realitzat un inventariat en el qual figuren totes les dades necessàries per a 

una correcta avaluació de la instal·lació, aquest inventari es pot consultar a l'annex A, així 

mateix a continuació es mostren algunes de les dades més significatives de la instal·lació. 

Figura 6.3. Sectorització de Cambrils.                                                                                                            
[FONT: Departament Tècnic ajuntament de Cambrils.] 
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6.3.1. Lluminàries 

Les lluminàries són els dispositius que allotgen a la làmpada i distribueixen direccionalment 

la llum generada per aquesta. N'hi ha de diversos tipus en funció de la manera de 

distribució de la llum que es desitgi i del tipus de zona a il·luminar: vials, parcs i jardins, etc. 

S'ha classificat els diferents tipus de lluminàries en  grups per tal d’agilitzar el treball tot 

establint una tipologia pròpia tal com es pot veure en la Taula 6.1 i Taula 6.2. S'han 

establert 8 grups nomenats mitjançant lletres de l'A a la H.  

 

Tipus Descripció Quantitat 
Potència 

(W) 
% en 

potència 
% en 

quantitat 

A Globus i altres FHS≥50% 1011 196800 10,1 10,3 

B globus coberts 2944 647424 33,2 30,1 

C Renaixentista o similar 361 69660 3,6 3,7 

D Lluminàries sense cubeta 105 23010 1,2 1,1 

E Lluminàries amb cubeta semiesfèrica 3199 595938 30,5 32,7 

F Lluminàries amb cubeta plana 1835 306960 15,7 18,7 

G Projectors 292 110604 5,7 3,0 

H Fluorescents, aplics i balises 45 1890 0,1 0,5 

 

 

Tipus Imatge Tipus Imatge 

A 

 

E 

 

B 

 

F 

 

C 

 

G 
 

D  

H 

 

Taula 6.1. Tipologia de lluminàries instal·lades. 

Taula 6.2. Imatges estàndard per a cada tipus de  lluminàries instal·lades. 
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En la Figura 6.4 es mostren els percentatges per cada un dels tipus de lluminàries 

anteriorment establerts, per a les magnituds quantitat total de les propis tipus i potència 

total instal·lada.                  

                        

 

 

             

 

 

 

6.3.2. Làmpades 

A continuació Taula 6.3, es presenta una comparativa de les característiques més 

importants de les làmpades més comuns: 

 

Tipus de làmpada 
Gamma de 

potències [W] 

Rendiment 
lluminós 
[lm/W] 

IRC Color Durada [h] 

incandescent 15-1000 6-20 100 Blanc càlid 1000 

Halògena 3-10000 13-25 100 Blanc 2000-5000 

Fluorescent tubular 4-250 40-93 50-97 Diferents blancs 12000 

Fluorescent compacta 5-36 50-82 80 Blanc càlid 6000 

VMCC 50 – 2000 40 – 60 40-45 Blanc 15000 

HM 70 – 3500 60 – 95 65-90 Blanc fred 1000 – 6000 

VSAP 50 – 1000 90 – 125 20 Blanc groguenc 16000 

VSBP 18 – 180 130 – 180 No aplicable Groc 10000 

LED 0.5 – 50 60 – 120 80 Blanc Diversos 30000 

 

La instal·lació d'enllumenat objecte d'estudi disposa d'halogenurs metàl·lics (HM), vapor de 

mercuri (VMCC), vapor de sodi d'alta pressió (VSAP). En la Taula 6.4  i Figures 6.5 i 6.6 es 

concreta la quantitat i potència de les làmpades instal·lades en el municipi de Cambrils. 

Figura 6.4. Distribució de lluminàries segons tipus-quantitat i tipus-potència. 

Taula 6.3. Característiques làmpades.[9] 
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Tipus de làmpada Quantitat [u] Potència (w) % en potència % en quantitat 

Fluorescent 0 0 0,00 0,00 

HM 694 122004 6,2 6 

incandescent 0 0 0,00 0,00 

LED 0 0 0,00 0,00 

VMCC 5278 1132278 58 45,7 

VSAP 5584 698004 35,8 48,3 

VSBP 0 0 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula.6.4 Tipologia làmpades instal·lades. 

Figura 6.5. Distribució de làmpades segons tipus-quantitat. 
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De les dades anteriors podem concloure que un 45,7% de les làmpades instal·lades són de 

VMCC (vapor de mercuri de color corregit) que estan fora de normativa  ja que no 

compleixen els paràmetres d’eficiència energètica tal com estableix el REEAE. 

 

6.4. Nivells de il·luminació 

La instrucció tècnica complementària ITC-EA-02 de l'esmentat reglament fa referència a la 

classificació o zonificació viària; s'ha realitzat aquesta zonificació al municipi de Cambrils 

per tal d'establir una comparativa entre la il·luminació apta per a cada tipus de via amb els 

nivells de il·luminació actualment instal·lats. En la Taula 6.5  hi podem veure la classificació 

concreta que s’aplica al nucli urbà de Cambrils. 

 

 

Figura 6.6. Distribució de làmpades segons tipus-potència. 
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Tipus 
vial 

 

Descripció 
 

Tipus 
enllumenat 

Tipologia 
pròpia  (1) 

Il·luminació 
mitj. mín. de 

ref. 
[lux] 

Il·luminació 
mitj. màx. (2) 

[lux] 

D 

• De baixa velocitat. 
• Zona especial degut a problemes 

específics de visió, reducció del 
nombre de carrils, corbes i vials 
sinuosos. 

Intermedi 
entre CE0 i 

CE1 
P1 35 42 

D3 

• Carrers residencials suburbans amb 
voreres per a vianants. 

• Flux de trànsit de vianants alt. 
 

CE2 P2 20 24 

D3 
• De baixa velocitat. 
• Carrers residencials suburbans. 

S1 P3 15 18 

D3 
• De baixa velocitat. 
• Carrers residencials suburbans. 
• Menor trànsit. 

S2 P4 10 12 

 

(1) S’ha considerat pràctic assignar una tipologia pròpia  al marge de la seguida en el 

REEAE  i per a cadascun dels quatre casos per tal de donar agilitat i comprensió a la 

classificació. En cas contrari, per a poder identificar cada un dels quatre casos, caldria fer 

ús de dos paràmetres diferents: un primer seria el tipus de vial  i un segon el tipus 

d’enllumenat . 

(2) El REEAE estableix que els nivells de il·luminació mitja màxima no podran superar en 

més d’un 20% els corresponents valors de referència. 

No han estat objecte d'estudi els nivells d'il·luminació de les voreres del municipi, l'estudi 

s'ha centrat en l'avaluació de les zones destinades al trànsit de vehicles, que són la majoria 

de zones amb estructura definida mentre que les zones destinades a vianants, com són els 

parcs i places els equips d'enllumenat no tenen estructura definida estant situats sense 

seguir un patró. 

Els nivells d’il·luminació poden consultar a l'annex C, i de la totalitat de zones simulades i 

l'anàlisi fet en l'annex D es pot dir que  un 68,39% no supera el màxim establert per a 

aquest tipus de zona, quedant un 31,61% amb nivells excessius com queda il·lustrat en la 

Figura 6.7. No s'han considerat les zones tipus 0_Singular, a causa d'una distribució 

irregular, complexa i que no es repeteixen en altres trams. 

 

Taula 6.5. Classificació de vials amb enllumenats corresponents. 
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Taula 6.6.  Distribució nivells de il·luminació. 

 

 

Els nivells de il·luminació obtinguts en les simulacions es poden classificar per grups. En la 

Taula 6.6 s'indiquen totes les zones per  rangs d’il·luminacions tot indican el percentatge 

corresponent a cada zona. 

 

Il·luminació [Lux] Quantitat de trams % 

lux ≤ 5 181 18,9 

5< lux ≤10 227 23,6 

10< lux ≤15 229 23,9 

15< lux ≤20 130 13,5 

20< lux ≤25 66 6,9 

25< lux ≤30 66 6,9 

30< lux ≤35 17 1,8 

35< lux ≤40 15 1,6 
lux >40 29 3,0 

 

 

 

 

Figura 6.7.  Nivells de il·luminació segons normativa. 
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En la Figura 6.8 es mostra el nombre de zones que queden compreses dins d'un rang 

d’il·luminacions. S'ha realitzat un mapa lumínic que es pot consultar a l'annex M.3. 

   

     

 

      

 

 

 

 

 

 

6.5. FHS 

Coneixent aquestes dades prèvies podem entrar en matèria en la instal·lació objecte 

d'aquest projecte, l’annex A poden consultar les diferents lluminàries de les que consta la 

instal·lació objecte d'estudi així com el seu valor de FHS. A continuació en la Figura 6.9 

únicament es mostraran aquelles que no compleixin la ITC-EA-03 del REEAE. 

   

                   
BL-2 VM250 i BL-2 VM125 

                

IEP-FO2 VM125 

            
CarDQR500 250 VM 

Figura 6.8.  Distribució nivells de il·luminació en trams. 
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 GLOBO VM 125 

                    
  carDQR500/Cu VM 125  

                   
          “paseto” VM 125 

                   
          “paseto” VM 250 

                   
 SALVI ochocentista  VM 250 

                        
   SALVI Montecarlo  VM 250 

                        
   SALVI Montecarlo  VM 125 

                      
         CEM PEP VSAP 70 

                        

  SALVI Gran Vía  VSAP 150 

                         

      ROS-picasso LRA-55 VSAP 

                        
        GLOBO (63) VM 125 

                       
IEP GLOBO VM 250 

                      
     PHI-SGS 453 VSAP 150 

                       
     renacent.(68)  VM 125 

                 
         triGLOBOS VM 125 

                        

 “SALVI ochocentista “ VSAP 100 

                        

 “SALVI ochocentista “ VSAP 150 

                    

 CarDQR500/Cu 150 VSAP 
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       GLOBO (63) VM 250 

                
GLOBO VM 250 

                     
  SALVI burgos VM 250 

                        
 E-CONVEX vella VM 250 

                      
  SALVI gran via  VM 250 

                    
    carDQR500/Cu VM 250  

                        

 “SALVI ochocentista “ VM 125 
                        

SALVI  ATENEA  VM 250 
                        

SALVI  ATENEA  VSAP 150 

 

 

 

La següent Taula 6.7  s’indiquen la quantitat de lluminàries a substituir i el seu tipus. 

 

Lluminària a substituir Quantitat Tipus lluminària 

CEP pep 340 B 

BL-2 VM125 330 A 

BL-2 VM250 212 A 

GLOBO VM 125 188 A 

"paseto" VM 250 166 B 

GLOBO (63) VM 125 153 A 

IEP-FO2 VM125 147 B 

"SALVI ochocentista " - VSAP 100 133 C 

"paseto" VM 125 122 B 

"SALVI ochocentista " - VSAP 150 101 C 

CarDQR500/Cu125 VM 80 B 

ROS-picasso VSAP 70 66 B 

Figura 6.9.  Lluminàries amb FHS superior al permès. 
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Taula 6.8.  Tipus de lluminàries. 

Taula 6.7.  Lluminàries a substituir per no compliment FHS. 

Lluminària a substituir Quantitat Tipus lluminària 

CarDQR500/Cu 150 VSAP 49 B 

SALVI montecarlo VM 250 44 C 

SALVI ochocentista - VM 250 44 C 

GLOBO (63) VM 250 42 A 

triGLOBOS VM 125 39 A 

IEP-GLOBO VM 250 22 B 

GLOBO VM 250 20 A 

SALVI burgos VM 250 20 C 

CarDQR500 250 VM 19 A 

E-CONVEX vella VM 250 19 B 

SALVI gran via - VSAP 150 18 B 

PHI-SGS 453 VSAP 150 13 E 

SALVI montecarlo VM 125 9 C 

SALVI gran via - VM 250 8 A 

CarDQR500/Cu250 VM 5 B 

"SALVI ochocentista " - VM 125 4 C 

SALVI  ATENEA VSAP 150 4 C 

renacent.(68) VM 125 1 C 

SALVI  ATENEA VM 250 1 C 

 

 

La columna marcada com a Tipus  de lluminària fa referència com s'ha explicat 

anteriorment a la classificació de la Taula 6.8 : 

 

Tipus Descripció 

A Globus i altres FHS≥50% 

B Globus coberts 

C Renaixentista o similar 

D Lluminàries sense cubeta 

E Lluminàries amb cubeta semiesfèrica 

F Lluminàries amb cubeta plana 

G Projectors 

H Fluorescents, aplics i balises 
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Taula 6.9.  Làmpades amb canvi forçós. 

En la Figura 6.10 es mostra la proporció de lluminàries amb FHS correcte davant de les 

lluminàries que no compleixen amb aquesta especificació, al voltant d'una de cada quatre  

lluminàries instal·lades no compleix amb els requisits necessaris. 

              

6.6. Tipus de làmpada 

Segons ITC-EA-04 del REEAE les làmpades que queden fora de normativa són: 

• Incandescents en tots els seus usos. 

• Les de vapor de mercuri VM per a instal·lacions de enllumenat vial, específic i 

ornamental. 

En la Taula 6.9 s’especifiquen les unitats i tipologia de les làmpades que no compleixen la 

normativa: 

 

Làmpada Unitats 

VMCC 125 1103 

VMCC 250 892 

VMCC 400 88 

VMCC 35 (balises) 45 

VMCC 80 23 

Figura 6.10.  Quantitat i percentatge de lluminàries amb FHS correcte o incorrecte. 
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Considerant les làmpades de vapor de mercuri presents, sense comptar les que s'hagin de 

substituir a causa d'un canvi de lluminària per FHS correspon a un 18,6% del total de 

làmpades. 

6.7. Casos singulars 

6.7.1. Projectors 

Els projectors es consideren lluminàries singulars, ja que per a l'estudi de la il·luminació que 

produeixen, a més del seu tipus, marca, model, potència i tipus de làmpada instal·lada, cal 

conèixer la seva orientació. 

Els projectors no han d’ il·luminar per sobre l'horitzontal on estan situats. En la Figura 6.11 

 s’il·lustren diferents casos de projectors i lluminàries correctes i incorrectes. El fet d'aixecar 

el feix de llum pot semblar que ajuda a il·luminar més lluny, però no és així, l'energia del feix 

de llum disminueix amb el quadrat de la distància i tot feix de llum que surti amb un angle 

d'enfocament superior als 70 º no il·lumina quan arriba a terra i provoca un excés de 

contaminació lumínica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11. Orientació projectors i feix de llum de lluminàries.                               
[FONT: Elaboració pròpia a partir de [5].] 

Incorrecte 
Correcte 

Correcte 
Incorrecte 

Correcte 

Correcte 

Incorrecte 

Incorrecte 

Incorrecte Incorrecte 
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La il·luminació d'espais singulars o elements ornamentals s'ha de fer sempre de dalt a baix i 

mai de baix a dalt. La il·luminació de baix a dalt provoca una gran contaminació lumínica en 

tenir un FHS proper al 100%. Això afecta sobretot a la il·luminació de monuments, places, 

zones esportives, cartells publicitaris etc. 

Els projectors poden estar mal orientats per un muntatge incorrecte en donar-li un angle 

major de l'adequat o perquè en estar mal situats han de projectar el feix de llum de baix a 

dalt. 

A l'annex I es llisten els projectors trobats. Tots ells hauran de ser revisats per assegurar la 

seva correcta orientació, especialment per als situats en zona E2. 

6.7.2. Enllumenat privat 

L'enllumenat privat també ha de complir amb les mesures pertinents per protegir el medi 

nocturn i s'hauria de tenir en consideració, informant adequadament i donant facilitats a les 

entitats gestores d'aquests enllumenats. 

 

6.8. Sistemes d’ encesa, apagat i regulació 

Els temps d'encesa de l'enllumenat públic són un aspecte molt a tenir en compte ja que en 

ser instal·lacions grans uns pocs minuts de funcionament suposen un gran consum 

d'energia, traduint-se en un considerable increment de la factura elèctrica al llarg de l'any. 

Per decidir de forma automatitzada en quin moment del dia s'ha d'encendre i apagar la 

instal·lació una de les possibilitats és recórrer a sensors fotoelèctrics crepusculars, Figura 

6.12, que en funció de la llum solar detectada mana el senyal per encendre o bé per 

apagar la instal·lació. Aquests sensors tenen l'inconvenient que si no se'ls aplica un 

correcte pla de manteniment, en embrutar-se, la pròpia contaminació ambiental detecten 

menys llum de la que realment hi ha i la instal·lació està encesa més temps del degut.  
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L'opció més aconsellable per automatitzar l'encesa, apagat i regulació de l'enllumenat és 

mitjançant els rellotges astronòmics, aquests rellotges són capaços de reduir 

considerablement el consum energètic de les instal·lacions d'enllumenat sense necessitat 

de realitzar una forta inversió per a la seva instal·lació i són per tant més aconsellables que 

les cèl·lules fotoelèctriques. 

L'aplicació del rellotge astronòmic per controlar l'enllumenat públic és un sistema de control 

de la despesa energètica que no implica un alt cost d’instal·lació però permet en canvi 

reduir el consum, amb el consegüent benefici econòmic i mediambiental. 

Els rellotges astronòmics, Figura 6.13, tenen emmagatzemat en el seu programari l'hora 

de sortida i posta del sol segons la ubicació geogràfica en què es trobin. La seva 

coordinació amb l'encesa i apagat de l'enllumenat públic permet aprofitar al màxim la llum 

solar. 

Així, en lloc d'establir una hora fixa per l'encesa i apagat de l'enllumenat públic segons 

l'estació de l'any, com s'ha fet fins ara, les lluminàries es connecten diàriament segons 

l'hora de posta i sortida del sol. El sistema s'ajusta automàticament i es redueix el consum 

d'energia elèctrica.  

 

 

Figura 6.12. Sensor crepuscular [10].                                                                                                                   
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Els sistemes de regulació de flux, reguladors, són sistemes que contribueixen eficaçment 

en l'estalvi energètic, es basen en el principi de disminuir la il·luminació del municipi durant 

les hores nocturnes ja que l'activitat humana disminueix fortament entrada la nit i no és 

necessària una il·luminació tan notable. 

Es poden distingir els següents tipus de sistemes de regulació: 

• Balasts de doble nivell. 

• Regulador estabilitzador en capçalera: disminueix el voltatge de 220 a 180. Figura 

6.14. 

 

 

Figura 6.13. Rellotge astronòmic [11].                                                                                                                    

Figura 6.14. Funcionament regulador en capçalera.                                                                                
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• Balasts electrònics. 

• Doble circuit. 

Mitjançant l'ús de reguladors es redueix el consum energètic fins en un 30% durant el seu 

funcionament el que representa un 20% d'estalvi tenint en compte el temps total de 

funcionament de l'enllumenat, i l'ús simultani de reguladors i rellotges astronòmics encara 

accentua més el estalvi energètic i per tant l'estalvi econòmic en la factura elèctrica. 

 

Dels quadres elèctrics presents en la instal·lació de Cambrils, el 63% disposen de sistema 

de regulació tal com mostra la  Figura 6.15. 

 

               

 

 

A l'annex A es pot consultar la llista de quadres del municipi i les seves característiques, 

com la potència instal·lada que tenen, si disposen o no de regulador i la seva ubicació dins 

del municipi. 

Figura 6.15. Distribució dels quadres en sistemes d’estalvis.                                                                                   
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7. Actuacions correctores 

Mitjançant els criteris d'avaluació anteriorment descrits, s'entén que la instal·lació pot 

causar deficiències pel que fa a FHS elevat, el tipus de làmpada instal·lada o una 

il·luminació excessiva. Aquests possibles errors en la instal·lació poden solapar, Figura 7.1, 

és a dir pot ser que una lluminària amb FHS superior al permès tingui instal·lada un llum 

incorrecta per la zona on està ubicada i doni un nivell d’il·luminació excessiu, d'aquesta 

manera un mateix punt de llum tindria els tres defectes possibles havent comptabilitzar com 

un sol punt a corregir i no com tres. 

 

 

 

 

Per establir les diferents actuacions a realitzar i tenint en compte els possibles defectes a 

esmenar es tindrà en compte que una acció en un dels tres grans grups assenyalats 

anteriorment pot requerir una acció correctora en un altre grup: 

• Canvi de tipus de làmpada: en canviar el tipus de làmpada i posar una altra més 

eficient s'ha de tenir això en compte i que el llum substituta sigui de potència inferior 

a la substituïda per no provocar una il·luminació excessiva. 

Làmpada 

inadequada 

il·luminació 

excessiva 

FHS 

Figura 7.1. Solapament dels defectes de la instal·lació.                                                                                 
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Taula 7.1.  Tipus d’accions correctores. 

• Canvi de lluminària per FHS: en substituir un llum per alt índex de FHS molt 

possiblement també caldrà substituir el llum ja que la nova lluminària aprofitarà 

millor la llum produïda per la llum i augmentaran els nivells d’il·luminació. 

• La substitució de làmpades de VMCC per làmpades de VSAP de tenir en compte el 

canvi d'equips auxiliars per al correcte funcionament del làmpada. 

En funció de les deficiències detectades s'han classificat en la Taula 7.1  cinc tipus 

d'accions a seguir: 

 

Tipus de canvi Acció a realitzar 

Ok Tot correcte. 

FHS Canvi lluminària (es pot canviar llum i ajustar nivells il·luminació). 

Làmpada Canvi de tipus llum necessari (es poden ajustar nivells). 

Nivells il·luminació Canvi de potència de llum per nivell d'il·luminació. 

Làmpada recomanada Canvi recomanable de làmpada, passar de VMCC a VSAP, en alguns casos 
serà recomanable canviar tota la lluminària. 

 

 

Aquestes accions poden consultar en l'annex D i successius, on s'explica detalladament on 

i com seran aplicades. 

 

7.1. FHS lluminàries 

En la Taula 7.2  les lluminàries a substituir així como la solució proposada. La prioritat 

indica l'ordre en què s'haurien de fer les actuacions, s'ha establert prioritat alta, mitjana, o 

baixa en funció del nivell de FHS del llum instal·lada i per tant del seu nivell de contaminació 

actual. A l'Annex E s'especifiquen carrer, sector, cost ... etc. d'aquestes lluminàries. 
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Lluminària a substituir Quantitat 
Tipus 

lluminària 
Prioritat Solució 

"paseto" VM 125 122 B Mitja Lluminària jardí no 
contaminant 

"paseto" VM 250 166 B Mitja Lluminària jardí no 
contaminant 

"SALVI ochocentista " - VM 
125 4 C Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames segons normativa FHS 

CarDQR500 250 VM 19 A Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

CarDQR500/Cu125 VM 80 B Baixa 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

GLOBO (63) VM 125 24 A Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

GLOBO VM 125 188 A Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

IEP BL-2 471 A Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

IEP-FO2 VM125 147 B Mitja Lluminària jardí no 
contaminant 

IEP-GLOBO VM 250 22 B Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

PHI-SGS 453 VSAP 150 13 E Baixa Lluminària vial no contaminant 

renacent.(68)  VM 125 1 C Alta 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

ROS-picasso LRA-55 
VSAP 70 53 B Baixa 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames segons normativa FHS 

SALVI burgos VM 250 20 C Alta 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

SALVI gran via - VSAP 
150 18 B Baixa 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames segons normativa FHS 

SALVI montecarlo VM 125 9 C Alta 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

SALVI montecarlo VM 250 44 C Alta 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

SALVI ochocentista - VM 
250 44 C Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames segons normativa FHS 
 

triGLOBOS VM 125 
39 A Alta Lluminària jardí no 

contaminant 

CEP pep 340 B Baixa 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

BL-2 VM125 330 A Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

BL-2 VM250 212 A Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

GLOBO VM 125 188 A Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

"paseto" VM 250 166 B Mitja Lluminària jardí no 
contaminant 

GLOBO (63) VM 125 153 A Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

IEP-FO2 VM125 147 B Media Lluminària jardí no 
contaminant 
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Lluminària a substituir Quantitat 
Tipus 

lluminària 
Prioritat Solució 

"SALVI ochocentista " - 
VSAP 100 133 C Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames segons normativa FHS 

"paseto" VM 125 122 B Mitja Lluminària jardí no 
contaminant 

"SALVI ochocentista " - 
VSAP 150 

101 C Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

CarDQR500/Cu125 VM 80 B Baixa 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

ROS-picasso VSAP 70 66 B Baixa 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

CarDQR500/Cu 150 VSAP 49 B Baixa 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

SALVI montecarlo VM 250 44 C Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

SALVI ochocentista - VM 
250 

44 C Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

GLOBO (63) VM 250 42 A Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

triGLOBOS VM 125 39 A Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

IEP-GLOBO VM 250 22 B Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

GLOBO VM 250 20 A Alta Lluminària jardí no 
contaminant 

SALVI burgos VM 250 20 C Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

CarDQR500 250 VM 19 A Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames/casquet segons 
normativa FHS 

E-CONVEX vella VM 250 19 B Mitja Lluminària jardí no 
contaminant 

SALVI gran via - VSAP 
150 18 B Baixa 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames segons normativa FHS 

PHI-SGS 453 VSAP 150 13 E Baixa LLuminària vial no 
contaminant 

SALVI montecarlo VM 125 9 C Alta 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

SALVI gran via - VM 250 8 A Baixa 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

CarDQR500/Cu250 VM 5 B Baixa 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

"SALVI ochocentista " - VM 
125 4 C Alta 

Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 

lames segons normativa FHS 

SALVI ATENEA VSAP 150 4 C Mitja Lluminària jardí no 
contaminant/Incorporació 
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Taula 7.2.  Tipus d’accions correctores-FHS. 

Lluminària a substituir Quantitat 
Tipus 

lluminària 
Prioritat Solució 

lames segons normativa FHS 

renacent.(68) VM 125 1 C Mitja 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

SALVI ATENEA VM 250 1 C Mitja 
Lluminària jardí no 

contaminant/Incorporació 
lames segons normativa FHS 

 

 

En la Figura 7.2 s’indiquen les lluminàries proposades per a la substitució de les 

anteriorment indicades: 

 

   

Lluminàries jardí 

 

 

                                               

                                               

                                               

                                      

Lluminària vial 

 

7.2. Làmpades 

7.2.1. Canvis necessaris 

Entenem per canvis necessaris aquells que s'han de fer ja que no compleixen amb la 

normativa. En aquest sentit s'han localitzat ( veure Taula 7.3 ) les disconformitats descrites 

a l'annex F. Tal com s'ha explicat anteriorment, hi ha altres llums de tipologia inadequada 

(per exemple en el quadre 57-01), però el canvi de llum està inclòs en el canvi de lluminària 

per excés de FHS i per tant ja s'ha comptabilitzat.  

 

Figura 7.2. Lluminàries proposades per a la substitució.                                                                                 
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Taula 7.3.  Canvis necessaris de làmpades. 

Làmpada actual Unitats 
Tipus 

làmpada 
proposada 

Potència 
làmpada 

proposada 
(w) 

VMCC 125 1103 VSAP 70 

VMCC 250 892 VSAP 150 

VMCC 400 88 VSAP 250 

VMCC 35 (balises) 45 VSAP 70 

VMCC 80 23 VSAP 70 

 

 

7.3. Projectors 

La valoració dels projectors es farà in situ i s'aplicaran les mesures correctores segons 

normativa. Dels projectors analitzats corresponents únicament caldrà comprovar la seva 

orientació, els altres valors són correctes. 

Per als projectors que il·luminin algun element ornamental de la ciutat des de la seva part 

inferior han de vigilar els seus horaris de funcionament havent apagar durant les hores 

nocturnes i únicament estant encesos durant les hores de vespre en què el FHS permès és 

una mica superior. 

Per als projectors que no il·luminin cap element il·lustre del municipi i per tant la seva missió 

és il·luminar places o parcs s'indica que tenen un defecte d'orientació i per tant haurien 

reorientar de manera que el seu angle d'enfocament corresponent a la intensitat màxima no 

superi els 70 º respecte a la vertical. 

S'ha considerat una especial cura amb els projectors situats en zona E2. Per a ells es 

considerarà la instal·lació de dispositius de lames o viseres per assegurar una emissió cap 

a l'hemisferi superior (FHS) inferior a l'1%. 

Els projectors que s'han de revisar i aplicar les modificacions es troben en l'annex I. 
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7.4. Reguladors 

Mitjançant la instal·lació dels ja esmentats reguladors s'aconseguiria un estalvi energètic 

considerable, ja que mentre estan actuant, que és durant les hores de nit es produeix un 

estalvi d'energia del 30% el que es tradueix en aproximadament un 20% del total. 

S’instal·laran reguladors en els quadres que actualment no disposen d'ells. Concretament 

caldrà instal·lar un total de 55 reguladors  tal com es detalla a l'annex J ( els 93 quadres 

restants- d’un total de 148- ja disposen de sistema de regulació).  
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8. Resultats esperats amb els canvis 

8.1. FHS 

S'han calculat els nivells globals de FHS del municipi pel que fa a la potència instal·lada, és 

a dir la quantitat de flux emès sobre l'horitzontal de les lluminàries sobre el total de potència 

instal·lada a Cambrils. S'ha considerat que les lluminàries de reemplaçament disposen de 

FHS igual a 0 i que el FHS amb la reorientació dels projectors es redueix a la meitat. Els 

resultats esperats són els següents: 

• FHS actual 12,69%. 

• FHS després dels canvis 2,52%. 

Es substituiran les 2419 lluminàries, que actualment no compleixen amb la normativa en 

tenir uns nivells de FHS superiors als màxims permesos a la zona on estan situades, per 

lluminàries preferentment. 

 

8.2. Nivells d’il·luminació 

Pel que fa als nivells de il·luminacions mitjanes, per establir un patró per a la comparació 

dels valors actuals amb els valors estimats per a després de les actuacions proposades, 

s'ha calculat el valor de la il·luminació mitjana del municipi sobre el total de la potència 

instal·lada a les zones que han estat mesures, així s'ha de els valors són els següents: 

• Nivell d’il·luminació mitjana inicial 15,09 lux. 

• Nivell d’il·luminació després dels canvis 13,28 lux. 

No s'ha considerat la il·luminació de zones singulars (zona tipus lux 0_Singular). 
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8.3. Potència instal·lada 

La potència instal·lada per a l'enllumenat públic dels sectors estudiats és d’aproximadament 

1.952.286 W, i mitjançant les accions correctores proposades aquesta quantitat disminuiria 

fins als 1.165.038 W, produint-se un estalvi pel que fa a potència instal·lada del 40,32%. 
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Taula 9.1. Generació d’energia elèctrica en el nostre entorn geogràfic [12]. 

9. Impacte ambiental 

9.1.   Reducció contaminació lluminosa 

Tal com s’estableix en la llei 6/2001, aquesta  té per finalitat regular la implantació de 

sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir el màxim possible la 

claror natural del cel, evitar la contaminació  lluminosa  i prevenir els efectes nocius sobre 

els espais naturals. Aquestes finalitats, es preveu s’assoliran una vegada executades les 

actuacions correctores previstes en aquest Pla d’adequació. 

Concretament es podran assolir mitjançant la reducció del FHS d’un 12,69% fins a un 

2,52%, així com amb l’aplicació del canvi de làmpades de vapor de mercuri per vapor de 

sodi.  

 

9.2.   Estalvi recursos naturals. Reducció d’emissi ons i 

residus en  generació energia elèctrica 

En l’actualitat, el model de generació d’energia elèctrica en el nostre entorn geogràfic es 

basa en bona part en el consum de recursos naturals no renovables (carbó, petroli, urani), 

tal com es pot veure en la Taula 9.1. La producció  d’energia elèctrica comporta la 

generació de residus contaminants i d’emissions atmosfèriques  d’important impacte 

ambiental. 

 

 

 

 

 

Origen de la generació elèctrica Percentatge del total de producció (%) 

Centrals nuclears 21 

Eòlica 19 

Carbó 17 

Hidràulica 16 

Cicle combinat 9 

Cogeneració 9 

Solar 5 

Fuel i gas 2 

Tèrmica renovable 2 
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Taula 9.2. Reducció d’emissions i residus [13], [14]. 

La reducció de la potència instal·lada en a la població de Cambrils, prevista en el Pla 

d’Adequació (en un 40% aproximadament ), suposarà una important reducció de la seva 

pròpia  pressió mediambiental: 

• Estalvi dels recursos naturals esmentats anteriorment associats a la generació 

d’energia elèctrica. 

• Reducció d’emissions atmosfèriques i residus contaminants que comporta 

l’obtenció, transformació, distribució i consum d’aquests recursos i que provoquen 

greus impactes sobre el medi ambient tals com l’efecte hivernacle, pluja àcida,  

destrucció de la capa d’ozó, contaminació d’aigües, generació de residus 

radioactius etc.  

 

En la Taula 9.2 es té una estimació de les emissions anuals de CO2 així com de la  

generació de residus radioactius abans i després de l’aplicació del Pla d’Adequació, 

derivats directament del consum final del combustibles fòssils en centrals elèctriques (no 

s’han quantificat aquests valors pel que fa als processos d’obtenció, distribució i 

transformació d’aquests combustibles degut a la seva complexitat tot i ser una part força 

important la reducció  de la pressió sobre el medi ambient). El factor d’emissions de CO2 

emprat  en la realització dels càlculs ha estat de 0,37 KgCO2/kWh [13] . Així mateix el factor 

de generació de residus radioactius emprat ha estat de 3’6 mg/kWh [14] . 

 

 
Potència 

instal·lada (W) 
Consum anual 

(1) (kWh) 
Emissió CO 2 

 anuals (t) 
Generació residus 

radioactius (kg) 
Disminució 

(%) 

Instal·lació actual 1.952.286 8.199.601,2 3.033,85 29,52 - 

Instal·lació proposta 1.165.038 4.893.159,6 1.810,47 17,62 40.32 

 

(1) S’ha considerat per al càlcul, un funcionament estàndard en l’enllumenat públic de 4.200 

hores anuals. 
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Taula 9.3.  Elements contaminants en les làmpades [16].  

9.3. Reducció de residus tòxics provinents de les l àmpades 

La substitució de làmpades VM per VSAP comportarà la reducció de residus tòxics utilitzats 

en la fabricació d’aquestes làmpades. Això és així gràcies a la major vida útil d’aquestes 

últimes, concretament al voltant de les 12.000 hores en front de les 8.000 hores en el cas 

de les primeres [15] . En la Taula 9.3 s’especifiquen els components tòxics de diversos 

tipus de làmpades. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de làmpada Disseny Material g/Ud. 

VMCC 
Pes mig 300g 

 

Mercuri 60 

Plom 1500 

Itri 360 

Terres rares 39 

Antimoni - 

Bari 6 

Estronci 150 

FL 
Pes mig 200g 

 

Mercuri 35 

Plom 10.4 

Itri 126 

Terres rares 80 

Antimoni 30 

Bari 60 

Estronci 280 

VSAP 
Pes mig 300g 

 

Mercuri 60 

Plom 600 

Itri 12 

Terres rares 3 

Antimoni - 

Bari 126 

Estronci 90 
HM 

Pes mig 150g 

 

Mercuri 45 

Plom 450 

Itri 105 

Terres rares 4.5 

Antimoni - 

Bari 3 

Estronci 1.5 
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9.4. Gestió de residus  

La vida d’una instal·lació d’enllumenat passa per diferents fases: la fase de construcció, la 

d’explotació i la desmuntatge. Durant aquestes tres fases es produeixen tota una sèrie de 

subproductes que repercuteixen, en més o menys mesura, al medi ambient. 

Els residus més problemàtics de l’enllumenat públic són els d’equips elèctrics i electrònics i 

a Europa estan augmentant ràpidament. És per això que la Unió Europea va promulgar el 

13 de febrer de 2003 la “Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre 

residus elèctrics i electrònics (RAEE), que té com a objectiu reduir la quantitat d’aquests 

tipus de residus, la perillositat dels seus components i fomentar-ne la reutilització i 

valorització. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar els efectes mediambientals de tots 

els agents implicats en el cicle de vida del producte. 

Espanya ha transposat aquesta Directiva mitjançant el “Reial Decret 208/2005” del 25 de 

febrer. De totes les categories de productes que aquest contempla, els productes de la 

categoria 5 “Enllumenat públic” són els que es contemplen en aquest projecte. Dins 

d’aquesta categoria es distingeixen: 

 

• Lluminàries per a làmpades fluorescents (excloent les lluminàries de cases 

particulars). 

• Làmpades fluorescents rectes. 

• Làmpades fluorescents compactes. 

• Làmpades de descàrrega d’alta intensitat. 

• Làmpades de sodi de baixa pressió. 

• Altres aparells d’enllumenat. 

 

Les làmpades de mercuri d’alta pressió, les de sodi d’alta pressió, les d’halogenurs 

metàl·lics, i les fluorescents, contenen mercuri (Hg) tal com s’indica en la Taula 9.3, el qual 

és altament tòxic per absorció cutània i inhalació de vapor, i perquè a llarg termini és 

neurotòxic i pot causar defectes congènits. És per això que s’ha llistat com a perillós tot 

aquell residu que el contingui. 
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Aquests llums, un cop esgotada la seva vida útil han de ser tractats de forma adequada per 

la brigada municipal o el servei de manteniment extern contractat, tot fent recollida selectiva 

és a dir considerant-los com residus especials que han de ser sotmesos a tractament [17] . 

El Decret 208/2005 relatiu als aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus que 

té com a objecte, controlar la generació de residus d'aquest tipus d'aparells i garantir la 

seva correcta gestió ambiental un cop acabi la seva vida útil. 

A part de la gestió d’aquests residus més problemàtics, també es produeix en enllumenat 

públic altres tipus de residus com el cable de les línies elèctriques o els suports dels punts 

de llum. Pel que fa al cablejat de les línies elèctriques, és bàsicament de coure i és de vital 

importància fer-ne una recollida selectiva per tal de poder-ne aprofitar aquest material. Per 

altra banda, tots els suports retirats s’haurien de portar a un abocador de ferralla adequat 

per poder-ne reutilitzar l’acer o l’alumini. 
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10. Pressupost 

Es desglossen a continuació una aproximació dels costos de les actuacions descrites en els 

annexos per a l'adequació de les instal·lacions: 

10.1. Canvis per nivells FHS 

Per a la substitució de les lluminàries s'han tingut en compte com a mà d'obra 0.5 hores de 

l'oficial electricista i 0.5 hores de l'ajudant d'electricista per lluminària (15 €). Els preus de les 

lluminàries tipus s'han obtingut de les tarifes per al 2010 de diversos fabricants. Per a un 

tipus de lluminàries A i B s'ha considerat un preu estimat de 426 €, amb un sobrepreu de 50 

€ en el cas d'emprar equips de doble nivell. 

Amb aquests valors el total de costos és de 1.168.231 €. 

 

10.2. Canvis de làmpades primera etapa 

Per a la substitució de les làmpades s'han tingut en compte com a mà d'obra 0,25 hores de 

l'oficial electricista i 0,25 hores de l'ajudant d'electricista. Els preus de les llums s'han 

obtingut de les tarifes per al 2010 de diversos fabricants. S'ha considerat un preu unitari de 

80 € per llum, comptant mà d'obra i equip, afegint 50 € més en el cas de doble nivell. 

 

Els costos corresponents a les làmpades abans esmentades ascendeixen a un total de 

31.040 €. 

 

10.3. Adequació de nivells d’il·luminació 

Per la substitució de les làmpades s'ha tingut en compte com a mà d'obra 0,25 hores de 

l'oficial electricista i 0,25 hores de l'ajudant d'electricista. Els preus de les llums s'han 

obtingut de les tarifes per al 2010 de diversos fabricants. S'ha considerat un preu unitari de 
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80 € per llum, comptant mà d'obra i equip, afegint 50 € més en el cas de doble nivell. 

Així, el total del cost de canvi de làmpades per adequar nivells és de 341.370 €. 

 

10.4. Canvis de làmpades segona etapa 

S'han considerat els mateixos valors que per a l'adequació de nivells, donant un total de 

188.410 €. 

 

10.5. Revisió i correcció de projectors 

S'ha considerat un cost de 30 € per projector revisat i reorientat, mentre que per als 

projectors situat en zona E2 s'ha valorat la visera / lames i la seva instal·lació amb 300 €, 

sent un total de 40.560 €. 

 

10.6. Instal·lació de reguladores 

En el preu unitari dels reguladors ja s'ha inclòs la mà d'obra necessària per a la seva 

instal·lació, sent un total de 330.000 €. 

 

10.7. Resum pressupost 

En la Taula 10.1 i Figura 10.1 es troben integrats tots els valors dels apartats anteriors. En 

l’annex K es troben detallats cadascun del apartats. 

 

Segons Article 131 del RD . 1.098/2001 el pressupost d’obra pública consta a la vegada 

d’un pressupost d'execució material  i pressupost base de licitació . 
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Es denominarà pressupost d'execució material el resultat obtingut per la suma dels 

productes del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. 

El pressupost base de licitació s'obtindrà incrementant el d'execució material en els 

següents conceptes: 

1. Despeses generals d'estructura que incideixen sobre el contracte, xifrats en els 

següents percentatges aplicats sobre el pressupost d'execució material: 

• De l'13 al 17% de despeses generals , a fixar per cada departament ministerial, a la 

vista de les circumstàncies concurrents, en concepte de despeses generals de 

l'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals, Impost sobre el Valor Afegit 

exclòs, taxes de l'Administració legalment establertes, que incideixen sobre el cost 

de les obres i altres derivats de les obligacions del contracte. S'exclouran així mateix 

els impostos que graven la renda de les persones físiques o jurídiques. 

• El 6% en concepte de benefici industrial  del contractista. 

 

Aquests percentatges podran ser modificats amb caràcter general per acord de la Comissió 

Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics quan per variació dels supòsits actuals 

es consideri necessari. 

2. Impost sobre el Valor Afegit que gravi l'execució de l'obra, el tipus s'aplicarà sobre la 

suma del pressupost d'execució material i les despeses generals d'estructura 

assenyalades a l'apartat 1. 
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Taula 10.1.  Resum pressupost.  

 

 

 

Concepte Import en € 

Adequació nivells FHS 1.168.231 

Canvis de làmpades 1a etapa 31.040 

Adequació nivells il·luminació 341.370 

Canvis de làmpades 2a etapa 188.410 

Revisió i  correcció de projectors 40.560 

Instal·lació reguladors 330.000 

SUBTOTAL1  ( pressupost d'execució material )  2.099.611 

Despeses generals (13%) 272.949,43 

Benefici industrial (6%) 125.976,66 

SUBTOTAL 2  ( pressupost base de licitació )  2.498.537 

IVA (18% - any entrega projecte ajuntament Cambrils 2011) 449.736,66 

TOTAL 
2.984.274 

Figura 10.1. Resum pressupost. Percentatges.                                                                                              
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11. Calendari d’aplicació 

Per poder avaluar un calendari és necessari conèixer l'estat del total de la instal·lació, així 

com els costos de les actuacions necessàries i el termini previst per a l'execució. 

Per definir l'ordre s'empressin els següents criteris: 

• Es definirà com a unitat d'acció el quadre. Es executaran les totes les 

actuacions indicades sobre els elements afectats en aquest quadre. 

• S'establirà prioritat sobre el canvi de lluminàries per FHS, segons el tipus de 

lluminària contaminant (sent les tipus A les més urgents). La següent 

prioritat serà l'orientació de projectors, i posteriorment els canvis de llum 

forçosos, per excés de nivell i finalment els recomanats. 

• A similitud de problemàtica a resoldre entre quadres es donarà prioritat a 

aquells amb períodes d'amortització més breu. 

Seguint un pla d'acció de 6 anys, amb imports anuals iguals, la distribució d'operacions 

sobre els quadres seria segons la Taula 11.1: 

 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 

69-01 45-04 25-02 78-01 20-06 27-01 

01-02 12-02 31-08 49-07 02-01 84-03 

65-03 66-01 42-01 33-02 20-01 20-03 

77-01 68-04 42-03 63-01 49-05 20-04 

65-01 49-10 05-01 63-04 19-01 84-02 

12-01 42-07 31-01 63-05 18-01 32-04 

45-03 42-02 49-09 41-04 31-03 84-05 

 74-01 49-08 33-01 31-04 32-03 

 84-06 47-01 28-01 34-01 59-01 

 12-03 72-02 48-01 67-02 57-01 

 63-02 74-02 84-04 26-04 57-05 

 31-02 62-01 41-02 20-07 57-06 

 42-06 10-01 20-02 09-01 49-01 

 01-01 62-04 74-03 47-04 47-03 

 67-01 62-02 26-01 32-02 57-04 

 63-03 76-01 24-05 24-03 57-02 

 65-02 36-01 08-01 45-02 36-02 
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Taula 11.1.  Calendari aplicació del projecte.  

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 

  20-09 59-02 65-04 31-09 

  62-03 71-04 20-08 49-02 

  52-02 41-01 27-02 49-03 

  20-05 78-02 25-01 49-04 

  05-02 52-01 70-01 57-03 

  26-03 59-03 70-02  

  31-06 71-01 68-01  

  24-01 71-02 68-02  

  11-02 71-03 68-03  

  45-01 42-04   

  24-02 31-05   

  24-04 48-02   

  80-01 84-01   

  42-05    

  72-01    

  26-02    

  11-03    

  11-01    

  41-03    

  32-01    

  47-02    

  52-03    

  49-06    
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Taula 12.1 Taula per al càlcul del període de retorn de la inversió. 

12. Viabilitat econòmica 

Estudiarem la viabilitat econòmica del projecte en funció de dos paràmetres econòmics, 

com són el període de recuperació de la inversió i la TIR ( taxa interna de retorn o 

rendibilitat ). 

12.1. Període de recuperació 

S'ha  calculat el període de recuperació [18]  comptabilitzant per una banda les inversions 

de capital previstes per a cada període i establertes detalladament en l’apartat anterior, i per 

altre banda els estalvis que aquestes inversions aniran generant en cada període tal com 

es mostra en la  Taula 12.1. 

 

 Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 

Inversió 
anual 

-323463 -352640 -337916 -331969 -323711 -361002 0 

Estalvis 

 47052,1 47052,1 47052,1 47052,1 47052,1 47052,1 

  63444,36 63444,36 63444,36 63444,36 63444,36 

   146168,41 146168,41 146168,41 146168,41 

    80919,96 80919,96 80919,96 

     31773,79 31773,79 

      8625,67 

Estalvi 
acumulat 

0 47052,1 110496,46 256664,87 337584,83 369358,62 377984,29 

Flux net 
acumulat 

-323463 -305587,9 -227419,54 -75304,13 13873,83 8356,62 377984,29 

 

Com es pot observar, el retorn de la inversió es produeix entre el tercer i quart any, 

concretament passats 3,84 anys , càlcul obtingut tot fent la corresponent interpolació lineal 

entre aquets dos anys [18] . 

12.2. TIR 

S’ha fet el càlcul de la TIR  suposant una vida útil de la instal·lació projectada d’un mínim de 

15 anys. Aquest valor ha estat de 24.9% [19] . Aquest valor caldrà comparar-lo amb alguna 
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taxa de descompte o cost d’oportunitat adients per a les característiques del projecte. S’han 

considerat dos possibles valors per tal de fer la comparativa. 

El primer valor  considerat és el increment  del preu de l’energia elèctrica . Es tracta d’un 

valor força fluctuant en els darrers anys i per tant difícil d’establir [20] . En tot cas no 

superaria el valor de la TIR calculada el  que faria per tant viable la realització del projecte 

en termes econòmics. Val a dir però que independentment de la viabilitat o no, avalada per 

la TIR, la  realització del projecte és determinant per a l’adequació de l’enllumenat públic de 

la població de Cambrils als requeriments de la normativa vigent. 

El segon valor considerat és valor de la taxa social de descompte adequada per a 

l'avaluació d'inversions públiques . Els estudis empírics sobre aquest  valor el situen al 

voltant del 5% [21] . Per tant novament la TIR supera amb escreix aquest valor fent 

favorable la viabilitat del projecte. 
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Conclusions 

Amb el desenvolupament urbà de Cambrils s'ha produït un increment constant dels punts 

de llum i de l'enllumenat públic, a més amb el pas del temps ha anat envellint la 

configuració inicial. Aquests aspectes han anat generant un augment progressiu de la 

contaminació lumínica i en aquest estudi s'han estudiat les mesures a prendre per reduir al 

màxim possible aquesta contaminació i proposar i quantificar mesures correctores perquè 

la instal·lació sigui el més eficient possible. 

Cal recordar que una bona il·luminació a més de permetre un desenvolupament adequat de 

l'activitat humana ha de ser respectuosa amb les condicions naturals del medi ambient 

nocturn i per a això s'ha d'aconseguir la màxima eficiència a les instal·lacions. 

Havent efectuat els pertinents càlculs als carrers del municipi s'ha detectat en alguns casos 

un excés d’il·luminació i per tant un major consum energètic del necessari. 

Perquè la instal·lació sigui el més eficient possible s'han de complir les següents premisses: 

• Únicament s'ha d'utilitzar la quantitat d'energia necessària per il·luminar les 

zones imprescindibles del municipi. 

• S'han de restringir al màxim el temps de funcionament de la instal·lació però 

sense reduir la qualitat del servei. 

• L'encaminament del feix de llum ha d'anar dirigit exclusivament cap a l'espai 

a il·luminar. 

 

Així mateix per disminuir la contaminació lumínica s'ha d'actuar en els següents punts: 

• % FHS, mitjançant la instal·lació de lluminàries que per la seva geometria de 

disseny minimitzin els fluxos lumínics residuals emesos per sobre de 

l'hemisferi superior cap a la cúpula celeste. 
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• Instal·lació prioritària de làmpades VSAP, que resulten les menys 

perjudicials per l'astronomia i per l'hàbitat animal i vegetal, ja que emeten en 

una banda molt estreta de l'espectre. 

• Ajustar els nivells d’il·luminació mitjana a les necessitats reals de cada 

tipologia de via segons el Reglament, i instal lar sistemes de regulació de 

flux en aquells casos en què no en tinguin. 

 

Complir les premisses anteriorment assenyalades s'obté un clar benefici per al municipi, 

com és l'estalvi energètic i per tant un estalvi en la factura de l'energia elèctrica. 

Abans d'acabar es recomana també que la població del municipi hauria de conèixer aquest 

document per tal que s'involucri en aquesta problemàtica. S'hauria llavors donar a conèixer 

i recollir les aportacions de diferents grups d'opinió i col·lectius de població, d'aquesta 

manera la integració als canvis proposats seria més àgil i es posarien menys obstacles, ja 

que s'ha de tenir present un canvi de mentalitat per part l'usuari qui s'ha d'acostumar a que 

més il·luminació no implica més seguretat. Si l'usuari no és conscient que la baixada dels 

nivells d’il·luminació del municipi és una millora, la implantació d'aquest pla d'adequació no 

tindrà l'èxit que s'espera. 

Mitjançant l'aplicació del pla, se substitueixen les 2419 lluminàries que no compleixen amb 

la normativa sobre nivells de FHS, es redueix la il·luminació mitjana de les zones en 2 lux  i 

es redueix en gairebé un 40% el consum. 

Malgrat aquestes dades cal remarcar que corresponen a unes zones amb unes 

característiques ben diferenciades, de carrers de tipus urbanització i amb uns nivells 

existents més aviat baixos, nivells que han estat mantinguts en aquest estudi. 
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