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RESUM DEL PROJECTE 

Ens trobem dins del projecte executiu de la substitució i renovació de la instal·lació 

d’enllumenat públic, de la urbanització La Batanera de Monistrol de Montserrat, la 

qual després d’uns quants anys i per motius que tot seguit exposarem ha de ser 

reposada per una de més nova i sobretot més eficient. 

Aquest projecte té com a objectiu ser una realitat a curt termini ja que, tenir un bon 

enllumenat públic és una de les necessitats bàsiques per a les infraestructures d’un 

municipi. Donat el cas que no es tracta d’una reparació d’un punt concret de la 

instal·lació i que pretenem substituir-la al cent per cent, prendrem uns criteris o 

objectius a seguir per a la nova instal·lació.  

Serà condició sine qua non que la nova instal·lació ens permeti reduir el consum 

d’energia elèctrica i per tant sigui més eficient. Al mateix temps es revisarà el nivell 

d’il·luminació necessari per a la zona i es modificaran el nombre de punts de llum i el 

seu emplaçament, en el cas que sigui necessari, per tal de complir amb els barems que 

ens proporciona la Guia Tècnica d’Eficiència Energètica en Il·luminació d’enllumenat 

públic segons l’IDAE. També tindrem en compte la contaminació lumínica de l’entorn 

sense sobrepassar els nivells establerts per a  la zona. 

Per dur a terme aquest projecte, realitzarem un inventari de la instal·lació actual, els 

seus components i el seu estat i tot seguit, seguint les diferents ITC i guies tècniques 

referents a enllumenat públic i amb la informació complementària que ens 

proporcionarà un estudi lumínic realitzat per una empresa externa, podrem 

determinar una proposta resolutiva. 

Un cop tinguts en compte els criteris esmentats anteriorment, es presentaran dues 

propostes amb els seus corresponents pressupostos, una amb llumeneres de vapor de 

sodi d’alta pressió i l’altra amb llumeneres tipus LED. 

Finalment i per acabar d’optimitzar la instal·lació, introduirem un petit sistema de 

regulació i control que ens permetrà ajustar la utilització segons les necessitats i per 

tant una millor eficiència que al cap i a la fi és el concepte al voltant del qual es mou 

aquest projecte, una bona relació eficiència-preu.  
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Nos encontramos dentro del proyecto ejecutivo de la sustitución y renovación de la 

instalación de alumbrado público, de la urbanización La Batanera de Monistrol de 

Montserrat, la cual después de unos cuantos años y por motivos que a continuación 

expondremos, debe ser repuesta per una de más nueva y sobretodo más eficiente. 

Este proyecto tiene como objetivo ser una realidad a corto plazo ya que, tener un buen 

alumbrado público es una de las necesidades básicas para las infraestructuras de un 

municipio. Puesto que no se trata de una reparación de un punto en concreto de la 

instalación y que pretendemos sustituirla al cien por cien, tomaremos unos criterios u 

objetivos a seguir para la nueva instalación. 

Será condición sine qua non que la nueva instalación nos permita reducir el consumo 

de energía eléctrica y por tanto, que sea más eficiente. Al mismo tiempo se revisará el 

nivel de iluminación necesario para la zona y se modificaran el número de luminarias y 

su emplazamiento, en caso que sea necesario, para cumplir con los datos que nos 

proporciona la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación de alumbrado 

público según el IDEA. También tendremos en cuenta la contaminación lumínica del 

entorno sin sobrepasar los niveles establecidos para la zona.    

Para llevar a cabo este proyecto, realizaremos un inventario de la instalación actual, 

sus componentes y su estado y a continuación, siguiendo las diferentes ITC y guías 

técnicas referentes al alumbrado público y con la información complementaria que nos 

proporcionará un estudio lumínico realizado por una empresa externa, podremos 

determinar una propuesta resolutiva. 

Una vez considerados los criterios nombrados anteriormente, se presentaran dos 

propuestas con sus correspondientes presupuestos, una con lámparas de vapor de 

sodio de alta presión i la otra con lámparas tipo LED. 

Finalmente y para terminar de optimizar la instalación, introduciremos en pequeño 

sistema de regulación y control que nos permitirá ajustar la utilización según las 

necesidades y a su vez, obtener una mejor eficiencia del sistema que al fin y al cabo es 

el concepto alrededor del cual gira este proyecto, una buena relación eficiencia-precio.  
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ABSTRACT OF THE PROJECT 

We currently find ourselves inside de executive project of the replacement and 

renewal of the street lightning installation from the residential area La Batanera in 

Monistrol de Montserrat, which after some years and reasons that are going to be 

expounded next, it has to be replaced for a brand newer one and above all, a more 

efficient one.  

This project has the aim of being a short-term reality since having a good street 

lightning is one of the basic needs for the infrastructures of a township. Given the case 

that it is not about an installation repair in a concrete point and that we pretend to 

replace it one hundred per cent, we are going to take some criteria or objectives to 

follow for the new installation.  

It will be required sine qua non the new installation allows us to reduce the electrical 

energy consumption and therefore, be more efficient. At the same time it will be 

reviewed the illumination level necessary for the area and the number of lights and its 

location will be modified, if it’s necessary, in order to accomplish with the data that the 

Technical Guide of Energetic Efficiency in street lighting illumination according to IDAE. 

We will also take into account the light pollution of the environment without 

exceeding the established levels for the zone.   

To carry out this project, we are going to make an inventory of the actual installation, 

of its components and its condition and afterwards, following the different CTI and 

technical guides regarding to street lighting and with the complementary information 

that a light study carried out by an external company will provide us, we will be able to 

resolve a decisive proposal.  

Having taken into account the criteria previously named, two proposals will be given 

with its corresponding budgets, one with high-pressure sodium vapour lamps and the 

other with LED’s. Finally and to optimize completely the installation, we are going to 

introduce a little regulation and control system which will allow us to fit the use 

according to the needs and therefore, a better efficiency that in the end is the concept 

around of which this project moves, a good relationship efficiency-price.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Introducció al projecte 

A través d’aquest projecte, es pretén estudiar la millor proposta per a la substitució 

d’una instal·lació d’enllumenat públic en una urbanització de Monistrol de Montserrat. 

El projecte de la nova instal·lació serà executat tenint en compte factors com 

l’eficiència energètica, l’estalvi energètic, impacte mediambiental, complir amb 

normatives, reglaments i guies tècniques... 

El resultat final ha de ser una instal·lació més eficient, més segura i fiable i més 

còmode pel que fa als habitants de la urbanització. Cal afegir que la instal·lació 

d’aquesta zona, serà modificada per segona vegada des de que va ser donada d’alta 

l’any 1980. Això és degut a les diferents modificacions d’algunes lleis, sobretot de 

caràcter mediambiental, que han fet que instal·lacions com aquestes hagin hagut 

d’anar renovant-se. 

Actualment és necessari substituir i renovar aquesta instal·lació perquè està quedant 

antiga i en mal estat pel pas dels anys. Al mateix temps, com hem dit anteriorment, cal 

actualitzar-la a les noves lleis i normatives d’enllumenat públic i aprofitar perquè sigui 

el més eficient i respectuosa amb el medi ambient. 

Tot el projecte i el conjunt de la instal·lació complirà estrictament el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les Instruccions Tècniques Complementàries 

(ITC) corresponents. 

Per últim cal afegir que aquest és un projecte amb col·laboració amb l’Ajuntament de 

Monistrol de Montserrat. Això implica que és l’organització que ha d’aprovar 

l’execució de la substitució de l’enllumenat i la que farà un seguiment exhaustiu del 

desenvolupament del projecte i de les decisions que en aquest es prenguin, perquè es 

tracta d’un projecte amb la intenció de ser executat a curt termini. 
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1.2 Objecte del projecte 

El principal objectiu d’aquest projecte és, a part d’obtenir una instal·lació d’enllumenat 

públic totalment nova, assolir que aquesta sigui més eficient i que això quedi reflectit 

en la reducció del consum energètic. No obstant, tot i voler aconseguir una reducció 

del consum de l’enllumenat, s’ha de garantir un servei d’una qualitat superior a l’actual 

per tal de millorar la qualitat de vida dels habitants del municipi en general i de la 

urbanització en particular. 

D’aquest objectiu principal de la reducció del consum i la millora de la qualitat de vida 

dels ciutadans, en neix un de secundari però no menys important que és el compromís 

amb el medi ambient. Això afecta a la instal·lació en l’aspecte de la contaminació 

lumínica i en la protecció del medi nocturn però també, en la reducció d’emissions de 

CO2. Per aquest fet, un nou objectiu ha de ser, respectar i adaptar la nostra instal·lació 

segons el tipus de zona on aquesta estigui ubicada per minimitzar al màxim la 

contaminació lumínica i fer un bon dimensionat i una bona tria de materials per reduir 

al màxim les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Per poder complir amb tots aquests objectius i també amb un darrer objectiu 

econòmic, del mateix estudi es formularan dues propostes; instal·lar làmpades com les 

actuals (vapor de sodi) o semblants pel que fa a termes de potència o bé làmpades 

LED. Aquestes dues propostes seran comparades tenint en compte tots els factors i 

finalment es considerarà una de les dues opcions. 

Un cop escollida la proposta, afegirem a aquesta elements de regulació i control que 

ens facilitaran l’optimització de la instal·lació així com ens proporcionaran una millor 

estabilitat del servei. 

Sintetitzant tots i cadascun dels objectius del projecte: 

 Reduir el consum energètic de la instal·lació. 

 Augmentar l’eficiència i el rendiment de la instal·lació. 

 Reduir la contaminació lumínica omplint amb la Llei 6/2001 d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
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 Complir amb el Reial Decret 1980/2008 Reglament d’eficiència energètica 

en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves ITC (EA-01 a EA-07). 

 Aplicar un sistema de regulació i control de la instal·lació. 

 

 

1.3 Arguments i motivació 

Fa 4 anys, vaig decidir començar el Grau en Enginyeria Elèctrica entre d’altres coses, 

perquè aquest grau em permet entrar en el món de les energies renovables. 

Actualment i amb el pas dels anys, els temes de la contaminació i la protecció del medi 

ambient prenen més importància dins de la nostra societat i amb conseqüència, han 

de ser més grans els esforços, de sensibilització i implicació, que la societat faci envers 

aquests dos aspectes. 

L’electricitat és una “font d’energia” no contaminant, però si que ho són alguns dels 

mètodes o de les fonts primàries (no renovables) que s’utilitzen per generar-ne. És per 

això que hem de tenir en comptes diferents aspectes; generar la màxima quantitat 

d’electricitat a partir de fonts renovables i amb el menor impacte mediambiental 

possible i a l’hora, fer que aquesta electricitat generada sigui aprofitada i rendibilitzada 

al màxim.  

Resumint, reduint el consum d’electricitat, augmentant-ne l’eficiència i amb una bona 

gestió, contribuïm directament a reduir els recursos naturals utilitzats per la seva 

generació i conseqüentment, reduïm la contaminació i l’impacte sobre el medi 

ambient. 

Darrerament he tingut la oportunitat de treballar en una empresa que desenvolupa la 

telegestió i la monitorització energètica en diferents camps, entre ells l’enllumenat 

públic. Gràcies a aquesta experiència, he pogut visitar alguna empresa que es dedica 

concretament a la gestió d’enllumenat públic i he comprovat que cada vegada són més 

els ajuntaments i les administracions públiques, els que contracten aquest tipus de 

servei i/o tecnologia per reduir el seu consum energètic.  
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L’enllumenat públic a Espanya representa el 10% del consum total en il·luminació i ens 

els últims anys ha experimentat un fort increment. Segons la Universitat Complutense, 

entre els anys 2007 i 2012 el cost en enllumenat públic augmentar un 84%, de 450 a 

gairebé 830 milions d’euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aquest motiu, és tant important ajustar al màxim aquesta despesa per als 

ajuntaments ja que, dins del camp de la il·luminació exterior on també trobaríem 

edificis públics o semàfors, l’enllumenat públic suposa al voltant d’un 60% de la 

despesa total. 

 

 

 

 

 

Gràfic 1.3.1. Evolució del consum energètic en enllumenat públic a Espanya de 1936 a 2007. 
UCM (dades oficials INE i MIET) 

Gràfic 1.3.2.  Consums elèctrics en enllumenat exterior. Agencia Andaluza de la Energía 
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L’experiència de poder treballar en l’àmbit de l’estalvi energètic, m’ha permès veure 

els sorprenents resultats i la quantitat d’energia que es pot estalviar fruit d’aplicar 

petites modificacions a les instal·lacions, des d’aparells de control i regulació fins al 

canvi del tipus d’il·luminació. Segurament la darrera modificació sigui la més efectiva 

tot i que la combinació de control i gestió amb tecnologies més eficients, és sens dubte 

la millor opció. Això juntament amb la necessitat de renovar una instal·lació 

deteriorada amb el pas dels anys és el que m’ha motivat a dur a terme aquest 

projecte. 

 

1.4 Alguns conceptes i dades 

1.4.1 Glossari i conceptes lumínics i elèctrics 

 Enllumenat públic: Segons el Cercle de Comparació Intermunicipal d’Estalvi i 

Eficiència Energètica en l’Enllumenat Públic de la Diputació de Barcelona, 

l’enllumenat públic és “un servei públic obligatori destinat als usuaris dels 

espais públics que permet la visió nocturna mitjançant la il·luminació artificial. 

Té la finalitat de facilitar l'activitat de la ciutadania, donant-li seguretat i confort 

a través de la implantació, manteniment, control i gestió de les instal·lacions 

necessàries.” 

 

o Enllumenat funcional: És aquell tipus d’enllumenat que garanteix la 

seguretat ens el espais públics com per exemple, al trànsit rodat pels 

carrers, trànsit de vianants, activitats nocturnes... 

 

o Enllumenat ambiental: És aquell tipus d’enllumenat més estètic i menys 

necessari que aconsegueix una millor sensació de benestar i comoditat 

als usuaris. 
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 Eficiència energètica: Conjunt de pràctiques i/o accions que tenen com a 

objectiu reduir el consum energètic això com també augmentar el rendiment 

d’aquesta energia. Mantenir o reduir el consum per produir o obtenir més 

prestacions. Es pot mesurar amb la relació entre el nivell de lúmens 

proporcionat per una làmpada i la seva potència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.1.1. Etiqueta d’eficiència energética. ITC-EA-01 

Taula 1.4.1.1. Qualificació energética d’una instal·lació d’enllumenat. ITC-EA-01 
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Figura 1.4.1.3. Rendiment lluminós. Grup d’estudis luminotècnics UPC (grlum). 

 Flux lluminós: Energia radiant d’una font de llum que afecta la sensibilitat de 

l’ull durant un segon de temps. Es representa amb la lletra grega ɸ i la seva 

unitat de mesura és el lumen (lm). 

 

 Il·luminació o nivell d’il·luminació (E): Representa la densitat del flux lluminós 

en una superfície (lumen/m2). És la relació entre el flux lluminós (ɸ) que 

incideix en la superfície (S) perpendicular al mateix flux. Es mesura en lux. 

𝐸 =
𝜙

𝑆
[𝑙𝑢𝑥] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Rendiment lluminós o eficàcia: Representa la quantitat de potència elèctrica 

que és transformada en flux lluminós. És a dir, el flux emès per una font de llum 

per cada unitat de potència consumida per obtenir-lo. Es representa amb la 

lletra grega ɳ i la seva unitat és el lumen per watt (lm/W). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɳ =
ɸ

𝑃
[𝑙𝑚/𝑊] 

Figura 1.4.1.2. Flux lluminós sobre una superficie. 
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Figura 1.4.1.4. Variació de la temperatura del color en la il·luminació en Kelvin (K).  asifunciona.com 

 Temperatura del color (TC): Compara el color d’una font de llum amb el color 

d’un cos negre a certa temperatura. En fonts on predomini el color vermell, 

parlarem de llums càlides. En canvi, en fonts on predomini el color blau, 

parlarem de llum freda. 

 Càlida. Temperatura inferior a 3300 K (vermell i taronja) 

 Neutra. Entre 3300 i 5000 K (groc i alguns verds) 

 Freda. Superior a 5000 K (verd, blau, violeta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flux hemisferi superior (FHS): Percentatge de llum de la làmpada que es 

projecta per sobre del pla horitzontal. 

 Intensitat lluminosa: Representa la quantitat de flux lluminós emès per una 

font de llum per unitat d’angle sòlid en una direcció concreta. Això ens 

permetrà fer una bona tria d’una làmpada per a una determinada necessitat. És 

representa amb la lletra I i la seva unitat de mesura és la candela (cd). 

𝐼 =
𝜙

𝜔
[𝑐𝑑] 

 Balast: Dispositiu electrònic que limita i estabilitza la corrent elèctrica de la 

làmpada així com també proporciona l’elevada tensió a l’hora de l’encesa, com 

seria en el cas dels fluorescents. 

 

 Condensador: Equip que pot anar juntament amb el balast per regular la 

corrent i sobretot ajuda a corregir el factor de potència. 
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 Potència instal·lada: Sumatori de potències dels diferents equips reunits en un 

mateix centre de comandament. 

 

 Potència real: Potència un 20% superior a la instal·lada per tal de tenir en 

compte les pèrdues. 

 

 Potència de càlcul: Potència instal·lada incrementada en un 80% (factor 1,8) 

tenint en compte que es tracten de làmpades de descàrrega i les 

sobreintensitats que pateixen a l’hora de l’encesa. 

 

 Potència a contractar: Potència màxima que pot ser subministrada a la nostra 

instal·lació simultàniament en un moment determinat. El seu valor ha de ser 

l’immediatament superior al de la potència real. 

 

1.4.2 Tecnologies d’il·luminació. Tipus de làmpades. 

A continuació podrem veure els diferents tipus més utilitzats de làmpades existents 

per a l’enllumenat públic. 

 Vapor de mercuri 

Làmpades cada cop més en desús. Aquesta tipologia de làmpades, porten un gas inert 

juntament amb una quantitat determinada de mercuri.  

En primera instància, la descàrrega en l’encesa de la làmpada es fa a través del gas 

inert ja que el mercuri es troba a temperatura ambient. A mida que el mercuri es va 

escalfant, va augmentant la pressió a la làmpada i la descàrrega ja passa a fer-se a 

través del mercuri. Aquestes làmpades necessiten d’equips auxiliars per al seu 

funcionament com seria una bobina, que limita el pas de corrent en el tub i estabilitza 

la descàrrega, així com també un condensador per compensar el factor de potència. 
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Figura 1.4.2.1. Esquema làmpada de vapor de mercuri a alta pressió. Manual d’il·luminació INDAL 

Figura 1.4.2.2. Esquema làmpada de  VSAP amb arrencador indepentent i semiparal·lel respectivament.  Manual d’il·luminació INDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vapor de sodi d’alta pressió 

Són el tipus de làmpades més avançades tot i que l’eficàcia lluminosa és el seu punt 

feble. La llum es produeix quan els electrons lliures xoquen amb els àtoms del gas del 

tub de descàrrega. 

Aquest tipus de làmpades, necessiten una tensió molt elevada en l’arrencada. Per això, 

s’equipen amb equips auxiliars formats per un balast i un arrencador connectat en 

sèrie o semiparal·lel. Així com també van equipats de dispositius reguladors i 

estabilitzadors de tensió ja que aquestes làmpades es veuen molt afectades amb les 

possibles variacions de tensió de la xarxa. 

En el moment de l’encesa, es produeix la descàrrega en el tub a través de la reactància 

i fa que es fongui i s’evapori el sodi metàl·lic per començar a emetre llum. 
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 LED (light-emiting diodes) 

Aquesta és la tecnologia més moderna ja que s’ha convertit en el referent de la 

il·luminació cada vegada en més àmbits, passant de ser simples indicadors lluminosos a 

introduir-los als sistemes d’enllumenat interior com exterior. 

Els LED són díodes, és a dir, dispositius semiconductors unidireccionals que a diferència 

de les altres làmpades, han estat dissenyat per a un pas de corrent concret i no una 

tensió determinada. Això implica que quan es desitja una alta il·luminació és necessari 

un corrent elevat i per tant, augmenta la calor que el dispositiu ha de dissipar. Al 

mateix temps, al estar dissenyats pel pas de corrent, una variació de tensió pot produir 

la destrucció del díode. 

Al començament aquesta tecnologia tenia més limitacions que no pas ara, problemes 

amb la temperatura de color o amb els nivells d’il·luminació. Actualment els LED 

permeten un major rang d’aplicació i amb el qual es dóna solució als problemes 

inicials. 

 

 

 

 

1.4.3 Característiques i comparativa dels tipus de làmpades 

Amb l’evolució i el pas del temps, s’han anat establint cada vegada més criteris 

d’il·luminació en la via pública amb l’únic objectiu de millora la qualitat de vida dels 

usuaris. Això ha provocat que s’hagués d’evolucionar també en la millora de les 

tecnologies d’il·luminació i amb el màxim aprofitament de les seves prestacions i 

característiques. 

Els paràmetres que més es tenen en compte a l’hora de determinar el rendiment i per 

tant la utilització d’un tipus de tecnologia són generalment, la potència(W) necessària 

Figura 1.4.2.3. Esquema de connexió d’un LED. ELT 
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Taula 1.4.3.1. Caracterísitques tècniques de diferents tipus de làmpades.  Grup d’estudis luminotècnics UPC (grlum)  

per funcionar, la vida útil (h) i el seu rendiment o eficiència lumínica (lm/W). A més a 

més però, també les podem classificar per la seva temperatura de color, pel seu flux 

lluminós entre d’altres paràmetres.  

En la següent taula podrem veure les diferents característiques tècniques dels tipus de 

làmpades anomenats a l’apartat anterior. 

 

La tecnologia LED presenta avantatges molt vistosos respecte al Vapor de Mercuri o 

Vapor de Sodi a Alta Pressió. Actualment és la tecnologia d’avantguarda i per la què 

s’està apostant més en el món de l’enllumenat públic degut als seus bons rendiments. 

Tot i que és complicat trobar dades actuals perquè està constantment en 

desenvolupament, es pot veure que, fins i tot amb dades anteriors, la diferència 

positiva respecte a altres tipus de tecnologia és considerable. 

Si analitzem les tres característiques tècniques més rellevants veurem ràpidament les 

millores que incorpora la tecnologia LED. Cal dir però, que les làmpades més utilitzades 

encara són les de VSAP. I és que, poc a poc es van substituint per LED (sobretot en 

noves instal·lacions) però tot i així pel que fa a il·luminació i confort, deixant de banda 

el consum i l’estalvi energètic, les làmpades de VSAP ofereixen un rendiment 

acceptable a l’espera que arribi l’empenta i l’evolució definitiva a les làmpades LED. 

Tal i com podem veure en l’anterior taula 1.4.3.1, un mòdul LED multiplica per 2 la vida 

útil de làmpades de VSAP (Vapor de Sodi a Alta Pressió) i 5 vegades més que les 

CARACTERÍSTIQUES 

TÈCNIQUES EQUIVALENTS 
VM VSAP LED 

Potència (W) 20-2000 50-1000 Variable 

Vida útil (h) 12000-20000 40000 50000-100000 

Eficàcia (lm/W) 70-90 95-140 80-186 

Flux lluminós (lm) 3300-32000 3500-13000 170-3600 

Temps d'encesa (s) 300-600 300 Instantani 

Temperatura de color (K) 2800-5000 2000-2300 2700-5000 
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Gràfic 1.4.3.1. Vida útil tipus d’enllumenat públic en condicions ideals de funcionament.  

làmpades de VM (Vapor de Mercuri). La millor d’aquest paràmetre tècnic, ens farà 

reduir els costos en manteniment ja que el canvi de làmpada s’haurà de fer en menor 

freqüència.  

 

 

Un altre aspecte molt important a tenir en compte és la potència que cada una 

d’aquestes làmpades requereix per funcionar. Una bona gestió d’aquesta potència i 

principalment la reducció contribuirà notablement a un estalvi energètic i per tant 

econòmic ja que podrem disminuir la potència contractada per la instal·lació. 

Fàcilment podríem pensar que a major potència, major il·luminació però amb l’aparició 

del LED canvia una mica aquesta dinàmica. És a dir, depenent del tipus de làmpada 

necessitarem diferents potències per obtenir el mateix flux lluminós (lúmens). Per 

exemple: per obtenir aproximadament 7000 lúmens, si utilitzem VSAP haurem 

d’utilitzar una làmpada de 100W de potència, 150W si es tracta de VM o tant sols 50-

60W si es tracta d’una font LED. Estem reduint a la meitat la potència necessària sense 

que això afecti a la il·luminació. 
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Gràfic 1.4.3.2. Potència nominal de funcionament de les fonts d’il·luminació.  
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Gràfic 1.4.3.3. Eficiència lumínica de les fonts d’il·luminació.  

 

 

Finalment tenim la característica que relaciona la potència amb la il·luminació i que 

juntament amb les dues anteriors són les que ens permeten determinar quin tipus de 

làmpada necessitem en funció de l’ús, en el nostre cas per enllumenat públic, i a la 

vegada ens ajuden a determinar i diferenciar sobre quin tipus és millor que un altre a 

l’hora de la nostra elecció. 

Com a darrer paràmetre i dit et termes generals tenim el rendiment. El rendiment no 

deixa de ser la relació entre el que quelcom transforma en útil respecte d’allò 

consumeix o necessita per funcionar. Estem parlant de l’eficiència o eficàcia lumínica 

mesurada en lm/W, flux lluminós útil per unitat de potència requerida. 
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Una altra vegada la tecnologia LED és qui millor quocient té d’aquesta relació. Cal dir 

que les làmpades de Vapor de Mercuri, ja estan en desús pels seus problemes 

mediambientals a causa de l’elevada concentració de mercuri i com es pot veure 

també pel seu baix rendiment. Les fonts de Vapor de Sodi a Alta Pressió, segueixen 

sent utilitzades però no arriben a l’eficàcia de les LED. 

 

1.4.4 Rendiment i aprofitament real del flux d’una làmpada (hiLED) 

A continuació podem veure en un exemple sobre l’aprofitament o rendiment d’una 

làmpada en funció de la tecnologia. 

La potència consumida no és igual que la potència nominal de la làmpada ja que 

sempre s’han de considerar algunes pèrdues, en el cas del LED aquestes són 

pràcticament del 0%. 

 

 

 

 

 

Haurem de calcular el factor de manteniment per posteriorment poder trobar la 

potència lumínica real (sobre la potència nominal). El factor de manteniment (fm) és la 

relació entre la il·luminació mitja a la zona il·luminada després d’un determinat 

període de funcionament de la instal·lació d’enllumenat exterior (Eservei), i la 

il·luminació obtinguda a l’inici de la seva posada en funcionament com a instal·lació 

nova (Einicial). Ha de ser el més pròxim a 1. 

 

𝑓𝑚 =
𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖

𝐸𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

Tecnologia Potència nominal 
Potència 

consumida 

LED 70 W 70 W 

VSAP 150 W 183 W 

VM 125 W 153W 
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Segons els valors de la ITC-EA-06 del Reglament d’Eficiència Energètica d’Enllumenat 

Exterior (RD 1890/2008) per a un període de 8.000h de funcionament. 

(*)Com que no es disposen de dades del LED es prenen dels assajos del fabricant 

𝑓𝑚 = 𝐹𝐷𝐹𝐿 · 𝐹𝑆𝐿 · 𝐹𝐷𝐿𝑈 

 

  

 

 

 

Un cop tenim calculat el factor de manteniment podem obtenir la potència lumínica 

real i per tant, potència útil que serà transformada en llum. Per altra banda també 

podem veure la relació (o rendiment) entre la potència lumínica real i la potència 

absorbida de la xarxa. 

Tecnologia 
Factor Depreciació 

Flux Làmpada(FDFL) 

Factor 

Superviviència 

Làmpada(FSL) 

Factor Depreciació 

Làmpada(FDLU) 

LED* 0,99 0,99 0,98 

VSAP 0,94 0,94 0,84 

VM 0,80 0,87 0,84 

Tecnologia 
Factor de 

manteniment 

LED 0,96 

VSAP 0,74 

VM 0,58 

Tecnologia 
Potència 

nominal 

Factor de 

manteniment 

Potència 

lumínica real 

Potència lumínica 

real / Potència 

absorbida 

LED 70 W 0,96 67,2 W 0,96 

VSAP 150 W 0,74 111 W 0,61 

VM 125 W 0,58 72,5 W 0,48 



PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC D’UNA URBANITZACÓ DE MONISTROL DE MONTSERRAT  

 

Ver. 1 (08/07/2016)               Treball Final de Grau              Marc López Miralles             Pàg. 24 de 108 

Fins ara hem vist que la tecnologia que millor aprofita la potència és la LED ja que és la 

que inicialment té menys pèrdues (potència absorbida – potència nominal) i la que té 

un factor de manteniment més elevat. Ara però hem de determinar l’eficàcia (lm/W 

efectius) d’aquests tipus de làmpades i per això necessitem determinar el factor 

d’utilització. 

Segons la ITC-EA-06 del Reglament d’Eficiència Energètica d’Enllumenat Exterior (RD 

1890/2008) el factor d’utilització (fu) és la relació entre el flux útil procedent de les 

lluminàries que arriba a la calçada o superfície a il·luminar i el flux emès per les 

làmpades instal·lades en les lluminàries. El factor d’utilització de la tensió és funció de 

molts paràmetres com la distribució de la intensitat lluminoses, el rendiment de la 

instal·lació, la geometria de la instal·lació... Per aquest motiu tal i com han fet en 

l’exemple, prenem un factor d’utilització de 0,6 per al VM i VSAP i 0,98 (segons 

fabricant) per al LED. 

Segons la Universitat Politècnica de Barcelona, aquestes són les referències de 

rendiment (lm/W) dels tres tipus de làmpades. 

 

 

 

 

 (*)Al no disposar de dades del LED, es prenen valors a partir d’assaig fet pel fabricant 

en laboratori acreditat 

Tecnologia lm/W 

LED 125* 

VSAP 130 

VM 60 

Tecnologia Lm/W 
Factor de 

manteniment 

Factor 

d’utilització 
lm/W efectius 

LED 125 0,96 0,98 117,6 

VSAP 130 0,74 0,6 57,72 

VM 60 0,58 0,6 20,88 
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Amb aquests resultats podem calcular l’equivalència en W (LED), per exemple, d’un 

equip de 150W de VSAP. 

150 𝑊 · 57,72
𝑙𝑚

𝑊
= 8658 𝑙𝑚 

8658 𝑙𝑚

117,6 
𝑙𝑚
𝑤

= 73,62 𝑊 (𝐿𝐸𝐷) 

𝟏𝟓𝟎 𝑾(𝑽𝑺𝑨𝑷) = 𝟕𝟑, 𝟔𝟐 𝑾 (𝑳𝑬𝑫) 

 

1.5 Situació i localització de la instal·lació 

El municipi de Monistrol de Montserrat es troba al sud de la comarca del Bages 

(Barcelona) sent-ne l’últim poble d’aquesta i a 15km de la capital, Manresa. El poble 

està situat als peus i dins del mateix Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, en la 

seva cara Nord i just a la llera del riu Llobregat que separa i divideix el poble en dues 

parts. 

Monistrol de Montserrat limita al nord amb Castellbell i el Vilar i Sant Vicenç de 

Castellet, a l’est amb Vacarisses, a l’oest amb Marganell i al sud amb Esparreguera i 

Collbató.  

 

 

 

 

Tecnologia 
lm/W 

efectius 

Potència 

nominal (W) 

Potència 

consumida (W) 

Lúmens totals 

efectius (lm) 

LED 117,6 70  70  8232 

VSAP 57,72 150  183  8658 

VM 20,88 125  153  2610 
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Figura 1.5.1. Situació de Monistrol de Montserrat. Viquipèdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monistrol compta amb un terme municipal de 1180 Ha, una altitud de 170 metres per 

sobre del nivell del mar i una població d’aproximadament 2900 habitants. 

Pel que fa a urbanísticament parlant, Monistrol de Montserrat està dividit en dues 

parts separades pel riu Llobregat, a la part oest del riu i per tant tocant a la Muntanya 

de Montserrat hi ha el nucli del municipi i el seu casc antic així com també tots els 

serveis bàsics. Per altra banda, també en aquest part oest trobem varies zones 

residencials ja siguin en format barri o urbanització. 

Si creuem el pont que uneix les dues parts del poble trobem una altra zona bàsicament 

residencial on hi destaquem la urbanització de la Batanera, zona on hem de dur a 

terme el nostre projecte. 

Quan parlem de Monistrol de Montserrat hem de parlar de geografia i de clima. 

Geogràficament el municipi està enclotat en la vall que crea la Muntanya de 

Montserrat juntament amb el riu Llobregat, fet que provoca grans desnivells entre la 

muntanya i el municipi, el punt més alt de la muntanya és a 1236m i Monistrol a 170m. 
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Aquesta geografia afecta directament en el clima ja que és una mica diferent als pobles 

amb els quals limita.  

Monistrol té un clima una mica peculiar degut a la seva localització als peus de 

Montserrat, sobretot a l’hivern. De novembre a març les hores de sol són molt poques 

i assoleixen el seu punt mínim al mes de desembre. A l’inici i a la part central de 

l’hivern, el nucli del poble deixa de tenir llum solar a partir de quarts de tres de la 

tarda. A la part est del riu això es pot allargar d’una hora a una hora i mitja més en el 

millor dels casos i en les parts més altes de la urbanització de la Batanera. Tots aquests 

aspectes s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar un projecte com el que 

tractem, sobretot en temes de regulació i control de la instal·lació. 

Focalitzant directa i concretament sobre la urbanització de la Batanera que és on 

haurem d’executar el present projecte, té una extensió de 45.000 m2 i està formada 

per un total de quatre carrers; Carrer de Pau Casals, Carrer dels Pinarets, Carrer de la 

Batanera i Carrer del Camí de Sant Antolí. 

 

1.6 Estructura de la memòria 

Ens trobem dins d’una memòria d’un projecte executiu i real però sense deixar de ser 

un projecte de final de grau. Per tant, podríem separar-la en tres parts diferenciades. 

La primera part vindria a ser la part introductòria al projecte, recull de conceptes, 

expressions i dades que ens ajudaran a situar-nos en el context del projecte. En 

aquesta part i trobem els dos o tres primers apartats. El primer és la introducció on es 

recull el que hem esmentat anteriorment, en el segon apartat posarem en antecedents 

i descriurem pel que fa a estat i a elements la instal·lació actual i el tercer no és res 

més que un petit inventari dels elements que han aparegut en el segon apartat de com 

i on està instal·lats. 

En la segona part i cos central del projecte trobem la proposta o les dues propostes de 

canvi i de millora. En aquesta part tot anirà al voltant de l’estudi lumínic encarregat a 

una empresa externa que ens dirà quants punts de llum hem de posar (en el cas que 

haguem de corregir els que hi ha) i de quin tipus.  A partir d’aquí en farem la 
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planimetria, tindrem en compte la contaminació lumínica bastant-nos en l’esmentat 

estudi i també en la legislació vigent i finalment acabarem amb els diferents càlculs 

energètics justificatius de les dues propostes, VSAP i LED. 

Per acabar, tancarem la memòria amb l’apartat del que vindrien a ser les conclusions 

ja que a través dels amidaments, pressupostos i amortització podrem fer una elecció 

de per quin canvi apostem. A més a més, complementarem el projecte relacionant 

aquesta instal·lació amb les emissions de CO2 i també afegint un sistema de gestió i 

control de l’enllumenat. 
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Taula 2.1.1.1. Caracterítiques tècniques làmpada VM de la instal·lació de 1980. Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

2. DESCRIPCIÓ I ANTECEDENTS DE LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL 

2.1 Antecedents 

2.1.1 El projecte inicial  

La instal·lació d’enllumenat públic de la urbanització de la Batanera de Monistrol de 

Montserrat data de l’any 1980. Tal i com es justifica en el projecte que es va fer al 

gener d’aquell mateix any, l’objectiu del projecte era la instal·lació d’enllumenat públic 

als carrers de la urbanització Monistrol Residencial (La Batanera per nosaltres) ja que 

fins al moment no disposava d’aquest servei. 

En aquest primer projecte dels anys vuitanta ja es parlava de “dos tipus” d’enllumenat, 

intensiu per a les primeres hores de la nit i atenuat per a la matinada sent l’atenuat un 

50% de l’intensiu. 

Pel que fa al tipus de llum, el projecte insta a utilitzar làmpades de Vapor de Mercuri 

que llavors donaven característiques com un alt rendiment lumínic, gran agudesa 

visual o una vida útil elevada. La làmpada a instal·lar era d’una potència de 125 W amb 

les següents característiques tècniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La potència d’aquestes làmpades feia que la instal·lació comptés amb una potència 

instal·lada total de 8250 W o 14850 VA repartits entre les tres fases R, S, T de 4950 VA, 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES LÀMPADA DE VAPOR DE MERCURI 

Potència nominal 125 W 

Potència total (làmpada i accessoris) 137 W 

Intensitat làmpada 1,15 A 

Flux lluminós 6250 lm 

Rendiment o eficàcia 50 lm/W 

Temps d’encesa 1,5 minuts 

Vida mitja amb encesa cada 3 hores 8000 h 

Reactància limitadora 22 V /1,15 A 

Condensador correcció FDP 9 μF 
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Figura 2.1.1.1. Implantació unilateral. Guia Técnica d’Eficiència Energètica en Il·luminació (GTEE), IDAE 

Figura 2.1.1.2. Implantació bilateral “tresbolillo”. Guia Técnica d’Eficiència Energètica en Il·luminació (GTEE), IDAE 

5175 VA i 4725 VA respectivament. En cada fase (R, S, T) hi trobàvem dos circuits, un 

de permanent i un de limitat que només funcionava en hores de més trànsit, 

aproximadament fins a entrar a la matinada quan es reduïa el nivell d’il·luminació 

deixant només encès un punt de llum de cada dos. 

La distribució d’aquestes làmpades aniria en funció de l’amplada dels carrers, en els 

carrers més amples (10m) es va fer una distribució tipus “tresbolillo” i als carrers una 

mica més estrets (8m) la distribució va ser unilateral també per estalviar en instal·lació. 

 

 

 

En aquest projecte dels anys vuitanta, caracteritza les instal·lacions d’enllumenat 

públic per tenir un cost econòmic elevat, fent d’això el principal problema i 

inconvenient. Per tant, justifica amb aquest fet que els nivells d’il·luminació siguin 

baixos ja que, “disposar de nivells elevats d’il·luminació suposaria valors d’instal·lació  

de manteniment prohibitius”. 

La instal·lació va ser dissenyada per a una zona residencial de població reduïda i tràfic 

rodat escàs, paràmetres que han canvia totalment en l’actualitat. Se li va donar una 

il·luminació mitja de 8 lux les vies d’accés principals a la urbanització i de 6 lux als 

carrers que parteixen d’aquesta via principal. Tot això amb uns suports o bàculs a 6 

metres d’alçada degut a que els edificis de la zona són de poca alçada, amb una 



PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC D’UNA URBANITZACÓ DE MONISTROL DE MONTSERRAT  

 

Ver. 1 (08/07/2016)               Treball Final de Grau              Marc López Miralles             Pàg. 31 de 108 

separació entre punts de llum de 16 metres al carrer principal (10m d’amplada) i entre 

22 i 25 metres a la resta de carrers (8m d’amplada). 

Com qualsevol instal·lació elèctrica, aquest projecte també complia el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementàries 

corresponents. Tota la instal·lació partiria d’un únic quadre de comandament i 

distribució. 

Trobem dos tipus de conductors, els que havien d’anar canalitzats de secció mínima 6 

mm2 amb un aïllament de 0,6/1kV de XLPE (polietilè reticulat) i a una profunditat de 

0,40m, i els conductors interior de les columnes o suports de 2,5 mm2 i amb aïllament 

de fins a 1kV. Finalment però, després de realitzar el càlcul de seccions tenint en 

compte la longitud dels circuits i les corresponents caigudes de tensió (3% del voltatge 

nominal en sistemes monofàsic fase-neutre), es va considerar que la secció a utilitzar 

era de 16 mm2 que admetia una intensitat màxima de 54 A. 

 

2.1.2 Primera modificació 

Si fem un salt en el temps fins a l’any 2008 trobem un nou projecte de modificació de 

l’enllumenat públic per a tot el municipi de Monistrol de Montserrat i per tant també, 

de la nostra zona residencial de La Batanera. El març  de l’any 2008 l’Ajuntament de 

Monistrol de Montserrat juntament amb el Consell Comarcal del Bages i mitjançant 

l’empresa SECE (Sociedad Española de Contriciones Eléctricas S.A), van redactar un nou 

projecte com a Pla Municipal de l’Enllumenat Públic Exterior a la Llei d’Ordenació 

Ambiental de l’Enllumenament per a la Protecció del Medi Nocturn, d’acord amb el 

Decret 82/2005 que deriva de la Llei 6/2001 que regula l’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi ambient a la nit. 

Aquest pla pretenia avaluar la substitució o adequació de les llumeneres existents que 

no compleixin la normativa, així com també la progressiva substitució de les làmpades 

de Vapor de Mercuri per làmpades de Vapor de Sodi a Alta Pressió. Així doncs amb 

aquesta substitució es recull en ell mateix pla, la reducció de la contaminació lumínica i 

també la reducció de la potència instal·lada contribuint a l’estalvi energètic. 
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En aquesta primera modificació, es van substituir les làmpades de Vapor de Mercuri 

per les de Vapor de Sodi a Alta Pressió amb una reducció de la potència per làmpada 

d’entre el 20 i el 50%. Es van substituir totes les làmpades existents de Vapor de 

Mercuri de 125 W de potència, per làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió de 70 W. 

Reduint la potència de la instal·lació de 8250 W a 4200 W, el 50% menys. 

 

2.2 Descripció de la instal·lació actual 

Després de l’aplicació del pla municipal de l’any 2008, la instal·lació d’enllumenat de la 

urbanització no ha patit cap altra modificació, per tant, a dia d’avui hi ha allò que va 

ser substituït fa vuit anys. Cal dir però que en aquesta darrera modificació, l’únic que 

es va renovar van ser les làmpades i que pel que fa a instal·lació elèctrica o 

infraestructura a dia d’avui és pràcticament la mateixa que fa vint-i-sis anys. 

És evident que amb el pas del temps i després de gairebé trenta anys de funcionament, 

una instal·lació d’aquestes característiques s’hagi pogut anar deteriorant, sobretot la 

part que està a en contacte amb l’exterior; làmpades, suports, bàculs... Per aquest 

motiu la instal·lació actual requereix una renovació degut al seu mal estat de 

manteniment. Per altra banda, s’aprofita la substitució de la instal·lació per fer que la 

nova sigui en tots els seus termes, molt més eficient que la actual i per tant, contribuir 

a una reducció de la despesa que aquesta instal·lació pugui generar ja sigui en termes 

de potència, consums, lumínics... 

Aquesta instal·lació és la més antiga o la que encara no ha estat renovada des de la 

seva posada en funcionament de tot el poble i són molts els motius, i sobretot els 

problemes, que reforcen la idea d’una renovació pràcticament imminent. Els contres 

de la instal·lació actual tant són funcionals com estructurals. 

Pel que fa als problemes funcionals, una instal·lació de gairebé trenta anys no funciona 

com el primer dia i encara menys, amb la constant evolució al voltant de l’enllumenat 

públic així com també la seva legislació. Són molts els aspectes que cal revisar, 

sobretot els luminotècnics, i per això s’ha encarregat un estudi lumínic a una empresa 

externa. A part de canviar el tipus de lluminàries, segurament també canviarà la 
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distribució dels punts de llum provocat pel canvi o per l’aparició de normes o lleis que 

estableixen valors d’il·luminació que als anys vuitanta potser no s’havien de tenir tant 

en compte. 

D’altra banda també existeixen els problemes estructurals. Els suports d’aquests punts 

de llum són víctimes de la corrosió així com també del seu propi envelliment. A més, 

alguns d’aquests degut a la seva situació com per exemple en cantonades o propers a 

sortides de vehicles, estan un mica doblegats o tenen el suport danyat per algun cop 

que hagi pogut rebre. A part del evident problema estètic que això comporta, el més 

important és el dany estructural que puguin tenir aquests elements ja sigui per 

contactes físics o pel propi envelliment. 

El nostre projecte però, tot i presentar les propostes de lluminàries LED i lluminàries de 

Vapor de Sodi d’Alta Pressió, només contemplarà un canvi pel que fa els bàculs o 

suports és a dir, el mateix suport servirà pels dos tipus de làmpades. 

En els següents punts trobem una petita enumeració dels elements que actualment 

formen la instal·lació.  

 

2.2.1 Quadres de comandament 

Al no ser una urbanització gaire gran, tota la instal·lació s’alimenta des d’un mateix 

quadre de comandament que trobarem situat al costat de la ET que hi ha al C/ Pau 

Casals de la mateixa urbanització. 

Segons hem pogut comprovar, els elements de l’interior d’aquest quadre de 

comandament necessiten ser renovats degut al seu deteriorament. Per això es tindran 

en compte i s’inclouran els nous elements del quadre de comandament en aquest 

projecte. Aquest centre de comandament té una potència contractada de 8,8 kW que 

es distribueix en tres línies de potències el màxim equilibrades possible. Cada un dels 

tres sistemes monofàsics fase-neutre (RN, SN, TN) alimenta determinades vies tal i 

com es pot veure en l’inventari per segons les línies o segons els carrers disponible en 

el següent apartat número tres.   
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Imatge 2.2.1.1. Centre de comandament adjunt a la paret de la 
 ET del C/ Pau Casals. 

Taula 2.2.1.1. Caracterítiques tècniques centre de 
comandament. Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

Imatge 2.2.1.2. Interior del quadre de comandament.  

El centre de comandament compta amb els elements enumerats a continuació i amb 

les següents característiques tècniques.  

 Comptador elèctric. 

 Contactor general. 

 Interruptor de control de potència general (ICP). 

 Interruptor automàtic magnetotèrmic per a cada línia de sortida. 

 Interruptor diferencial per a cada línia de sortida (ID). 

 Endoll interior. 

 Cèl·lula fotoelèctrica i interruptor horari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

CENTRE COMANDAMENT 

Mòdul de plàstic de doble aïllament. 
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Imatge 2.2.2.1. Llumenera tipus ambiental. 

Taula 2.2.2.1. Característiques llumenera tipus ambiental. Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

2.2.2 Llumeneres 

A Monistrol de Montserrat s’han unificat el tipus de llumeneres en funció de la zona 

del poble és a dir, al casc antic hi ha un model més vuitcentista i en canvi a les zones 

residencials uns models més moderns. Actualment però, en aquesta urbanització hi 

trobem una llumenera de tipologia ambiental, tot i així però, aquest model és bastant 

antic si el comparem amb el d’una altra urbanització del municipi renovada 

recentment. A continuació tenim les característiques tècniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

LLUMENERES 

Lluminàries hermètiques (IP 55) en xapa 

d’alumini acabades amb resines de 

polièster, reflector en xapa d’alumini 

anoditzat i abrillantat electrolític, amb equip 

auxiliar (reactància i condensador) 

incorporat i portalàmpades de porcellana, 

per a làmpada de VM de 125 W i tancament 

de vidre amb junta de neoprè. 
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Imatge 2.2.3.1. Làmpada VSAP NAV-E 70 W/E E 27. OSRAM 

Taula 2.2.3.1. Caracterítiques tècniques VSAP. OSRAM 

2.2.3 Làmpades i equips d’encesa 

En cada punt de llum hi trobem instal·lada una làmpada de Vapor de Sodi a Alta 

Pressió. Totes les làmpades instal·lades són d’una potència de 70 W del model NAV-E 

70W/E E 27 de la marca OSRAM. Cada punt de llum porta incorporat el seu equip 

d’encesa de reactància i condensador per tal d’estabilitzar la tensió i corregir el factor 

de potència, ja que es tracten de làmpades de descàrrega. 

Les característiques tècniques de les làmpades de Vapor de Sodi a Alta Pressió són les 

següents i les mateixes que vam veure en els apartats introductoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES VSAP  

Potència (W) 70 

Vida útil mitja(h) 24000 

Eficàcia (lm/W) 84 

Flux (lm) 5900 

Temperatura de color (K) 2000 
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Taula 2.2.4.1. Caracterítiques tècniques bàculs model CEU. Simon Lighting/Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

Imatge 2.2.4.1. Bàculs actuals.  

2.2.4 Suports i bàculs 

Tal i com passava amb les llumeneres, els suports o bàculs també estan unificats en 

funció de la zona del municipi que ocupen. Per exemple, al casc antic, la majoria són 

suports tipus braç sobre les façanes mentre que a les zones residencials tot són bàculs 

ancorats al terra. Per tant, els bàculs actuals són antics si els comparem amb la 

urbanització recentment renovada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

BÀCULS 

IP 3X 

IK10 

Columnes troncòniques de 6 metres 

d’alçada amb portella totalment 

galvanitzats. 
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2.2.5 Cables 

De la ET en surt una línia trifàsica que arriba al centre de comandament amb cable de 

coure/alumini de 16 mm2 de secció i amb aïllament de 0,6/1kV XLPE. A partir de les 

sortides del quadre de comandament, totes les línies distribució i alimentació són 

soterrades o bé van per dins dels bàculs i en podem distingir tres seccions diferents en 

funció de la seva ubicació i servei. Tots ells amb aïllaments de 0,6/1kV de XLPE i tenint 

en compte les caigudes de tensió, segons el Reglament Eletrotècnic de Baixa Tensió 

(REBT) aquestes són les seccions mínimes per a cadascuna de les diferents línies. 

 Línia de distribució soterrada en tub, secció mínima de 6 mm2. 

 Línia de distribució no soterrada, secció mínima de 4 mm2. 

 Línia interior dels bàculs, secció mínima 2,5 mm2. 

Totes les línies de distribució com d’alimentació dels punts de llum són monofàsiques 

amb 3 conductors; fase (negre, marró o gris), neutre (blau) i terra(verd-groc). 
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3. NORMATIVA 

Com tot projecte executiu i sobretot tractant-se de la via pública, ha de seguir i complir 

un conjunt de requisits recollits en diferents normes, que a la vegada han estat 

aprovades per les administracions públiques per tal de garantir la qualitat del servei i la 

seguretat de les activitats per les quals ha estat dissenyada. 

Les normes o legislacions amb les que treballarem, són bàsicament de caràcter elèctric 

o d’il·luminació tot i que també haurem de tenir presents algunes ordenacions de 

caràcter mediambiental. Hi ha normatives a nivell estatal i a nivell autonòmic. 

 

3.1 Nivell estatal 

Per començar ens hem de fixar el en RD 1890/2008 pel que s’aprova el Reglament 

d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior. Aquest Reial Decret, va 

ser redactat amb l’objectiu de millorar les instal·lacions d’enllumenat exterior en 

aspectes socioeconòmics i mediambientals. Aquest reglament, es veu resumit en 16 

articles que a continuació comentarem breument. 

Té com a objectiu reunir les condicions tècniques de disseny, execució i manteniment 

que ha de complir una instal·lació d’enllumenat exterior amb la finalitat de, millorar 

l’eficiència energètica de la instal·lació i reduir l’emissió de gasos contaminants així 

com també la reducció i limitar la contaminació lumínica. 

Això s’aplicarà en funció de la utilització (enllumenat exterior, fonts, enllumenats 

festius...), en funció del tipus d’enllumenat (vial, específic, ornamental, de seguretat...) 

i a totes les noves instal·lacions, modificacions i ampliacions. Seguint el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) per a instal·lacions superiors a 1 kW. 

A part de seguir el REBT, aquesta norma també recull articles que fan referència a 

l’eficiència energètica pel que fa a il·luminació. Així doncs, les instal·lacions es 

dissenyen a partir de les diferents classificacions i distincions pel que fa referència a 

conceptes lumínics. Cal fer un anàlisi de la instal·lació a construir, modificar o ampliar. 
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En aquest anàlisi es determina el tipus de la instal·lació en funció del seu emplaçament 

i de la seva utilitat així com també els nivells lumínics que aquesta ha d’assolir. 

Aquest reglament, compta amb unes Instruccions Tècniques Complementàries (ITC)  

d’eficiència energètica (EA 01-07) per tal de tenir unes pautes més definides per a cada 

un dels aspectes a tenir en compte en una instal·lació d’enllumenat exterior. Aquestes 

instruccions tenen l’objectiu d’aconseguir una eficiència energètica adequada en les 

instal·lacions d’enllumenat exterior. 

Les ITC EA 01-07, tenen un contingut adaptat a allò que descriuen els articles recollits 

en el RD 1890/2008. Són les que faciliten una identificació del tipus d’instal·lació per 

poder aplicar-hi els nivells lumínics més adients. 

 

3.2 Nivell autonòmic 

Per altra banda, els articles del RD 1890/2008 també contemplem la problemàtica de 

la contaminació lumínica i tracten de regular-la i reduir-la. No obstant això, a nivell 

autonòmic, la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, va redactar el Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

El Decret 190/2001 té com a objectiu regular les instal·lacions i els seus aparells pel 

que fa a la contaminació lumínica que poden causar d’acord amb la Llei 6/2001 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, amb 

l’única finalitat de protegir el medi a la nit mantenint la claror natural del cel, prevenint 

efectes negatius sobre espais naturals i urbans i a la vegada afavorint l’eficiència 

energètica. 

Aquesta llei a nivell de Catalunya s’aplica en àmbit públic i privat de noves 

instal·lacions, modificacions o ampliacions, ja sigui en il·luminació exterior o en 

il·luminació interior amb afectació a l’exterior. 

Per a una aplicació més eficaç i justa de la normativa, aquest Decret classifica en 

quatre les zones amb diferent nivell de protecció; E1 per a protecció màxima, E2 per a 
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protecció alta, E3 per a protecció moderada i E4 per a protecció menor. Per dur a 

terme aquesta classificació, es tenen en compte els emplaçaments de les instal·lacions 

com per exemple la seva proximitat a àrees de màxima protecció com espais naturals. 

Aquestes resolucions de les àrees d’influència estan proporcionades per el 

Departament de Medi Ambient. 

A part de tenir les diferents zones de protecció en quan a contaminació lumínica, 

aquesta Llei també recull una classificació d’espais amb un cel nocturn de qualitat que 

cal preservar. 

Tal i com diu aquest Decret, hi ha uns horaris nocturns els quals cal seguir però, cada 

ajuntament pot establir uns horaris de nit més amplis dins del seu terme municipal. 

D’altra banda, també es tenen en compte els períodes especials com per exemple, 

festes nadalenques o festes locals en les que l’enllumenat exterior es veu alterat tot i 

això, cal vetllar perquè aquesta il·luminació extraordinària afecti el menys possible. 

Dins de la mateixa norma podem trobar regulacions per a les característiques de les 

instal·lacions en diferents espais o activitats. 

 Enllumenat específic. 

 Enllumenat per a vianants. 

 Enllumenat exterior industrial. 

 Enllumenat exterior esportiu. 

 Enllumenat exterior de seguretat. 

 Enllumenament de senyalització d’aerogeneradors. 

 Enllumenat exterior comercial i publicitari. 

Pel que fa a les instal·lacions d’enllumenat públic que a nosaltres ens ocupen, per 

ajustar els nivells d’il·luminació de la instal·lació i complir amb la normativa, cada 

instal·lació de potència instal·lada superior a 1 kW ha de disposar d’un sistema de 

regulació del flux lluminós que permeti reduir aquest en un període de baixa activitat 

en l’espai a il·luminar. 

Per últim i referent a temes tècnics de les instal·lacions d’enllumenat exterior, han de 

comptar amb un programa de manteniment que compleixi amb aquest Decret. Aquest 
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programa ha de contemplar la conservació de làmpades i llums així com tots els altres 

elements i el seu funcionament i la seva periòdica revisió. 
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Taula 4.1.1.  Inventari de la instal·lació actual segons línia de distribució.  

4. INVENTARI ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Per poder fer una renovació de la instal·lació i que aquesta resulti efectiva en termes 

de funcionalitat i eficiència, necessitarem tenir un inventari dels elements presents 

actualment en la instal·lació a reformar. 

Tot i disposar d’alguna informació sobre l’inventari proporcionada per l’ajuntament, 

per tal de poder comprovar i contrastar aquestes dades, hem fet un petit estudi de 

camp in situ pels carrers de la urbanització. 

A continuació mostrarem l’inventari de dues maneres diferents, a partir del quadre de 

comandament i de les línies que en deriven per a cada zona i també un inventari 

únicament per carrers. 

 

4.1 Per línies de distribució 

En aquest primer inventari, agruparem els punts de llum en funció de la distribució  i 

també segons pertanyin a cadascun dels circuits monofàsics de sortida del centre de 

comandament. En la següent taula classifiquem per línies de sortida i especificant; el 

tipus de llumenera, el tipus de làmpada i la seva potència i finalment, el nombre total 

d’unitats i la potència total. 

(*)Veure taules de tipologia de llumeneres a l’annex A. 

 

 

Circuits 
Tipus 

llumenera(*) 

Tipus 

làmpada 

Potència 
Total 

unitats 

Total 

potencia 

(W) 
70W 100W 200W 

C1 

Ambiental B  

VSAP 21 - - 19 1330 

C2 VSAP 20 - - 20 1400 

C3 VSAP 18 - - 18 1260 
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Taula 4.2.1.  Inventari de la instal·lació actual per carrers.  

4.2 Per carrers o zona 

En aquest punt, l’inventari que hem fet ha sigut pels diferents carrers de la 

urbanització. Semblant a la taula de l’apartat anterior, en aquest cas classifiquem pel 

carrer on trobem els diferents punts de llum i especifiquem; el tipus de llumenera, el 

tipus de làmpada i la seva potència, el tipus de suport o bàcul i per últim el nombre 

d’unitats i la potència final. En aquesta taula, la repartició de punts de llum és 

aproximada ja que les divisions no són exactes pel que fa als trams de carrers. Veure la 

situació dels diferents circuits línies al plànol 5.2. 

(*)Veure taules de tipologia de llumeneres a l’Annex A. 

 

 

 

  

Carrer Circuit 
Tipus 

llumenera(*) 

Tipus 

làmpada 
Suport 

Potència 

(W) 

Total 

unitats 

Total 

potència 

(W) 

Pau Casals C2, C3 

Ambiental B VSAP Bàcul 

70 13 910 

La Batanera C1, C2 70 13 910 

Els Pinarets C2, C3 70 4 280 

Camí de Sant Antolí 
C1, C2, 

C3 
70 27 1890 

57 3990 
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Imatge 5.1.  Vista aèria de Monistrol de Montserrat. ICC 

5. PLÀNOLS  I ESQUEMES DE LA INSTAL·LACIÓ 

En aquest apartat adjuntem els plànols que corresponen a les diferents configuracions 

i situació del projecte.  

En l’Annex D – Plànols, adjuntem els plànols de situació de la urbanització dins del 

municipi, la distribució dels punts de llum actuals així com la nova distribució de 

l’enllumenat segons ens faciliti l’estudi lumínic que veurem a continuació. També 

afegim un plànol on es visualitza el nivell de zona de protecció a la contaminació 

lumínica. 

Per acabar, inclourem el plànols amb les línies elèctriques que alimentaran la nova 

distribució dels punts de llum. 
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Imatge 5.2.  Vista aèria de la urbanització Monistrol Residencial (La Batanera) de 
Monistrol de Montserrat. ICC 

Imatge 5.3.  Vista aèria de la urbanització Monistrol Residencial (La Batanera) de 
Monistrol de Montserrat. ICC 
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5.1 Plànol del municipi 

5.2 Plànol de la urbanització amb distribució actual de 

l’enllumenat 

5.3 Plànol segons la zona de protecció lluminosa 

5.4 Ubicació de les lluminàries del circuit 1 

5.5 Ubicació de les lluminàries del circuit 2 

5.6 Ubicació de les lluminàries del circuit 3 

5.7 Ubicació de les lluminàries dels circuits 1, 2 i 3 
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6. ESTUDI LUMÍNIC 

6.1 Requeriments lumínics 

Com ja havíem apuntat anteriorment, des de la posada en funcionament de la 

instal·lació han aparegut nous decrets i noves legislacions que afecten a l’enllumenat 

públic. Per això i perquè el nostre objectiu és fer una instal·lació, el més eficient 

possible a la vegada que confortable per als seus usuaris i respectuosa amb el medi 

ambient, hem hagut de revisar els nivells lumínics de la urbanització, comparar-los 

amb el que requereix la legislació vigent i en el cas que no compleixin els requisits fer 

que la nova instal·lació segueixi la normativa actual. 

Per tal d’arribar a aquests requeriments luminotècnics necessaris, s’ha encarregat un 

estudi lumínics a l’empresa externa Grupo Prilux S.L.U. (veure estudi a l’annex C) que, 

seguint el que exigeix el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior R.D. 1890/2008 i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC) ha elaborat un informe que descriu quins criteris ha de seguir 

aquest projecte. 

Aquest estudi lumínic té com a objectiu valorar els nivells d’il·luminació en les diferents 

vies en funció de la seva tipologia i característiques. En el cas que aquests no es 

corresponguin amb el que diu el reglament, aquest informe ens donarà la solució per 

satisfer aquesta necessitat ja sigui proposant alguna tecnologia d’il·luminació o també 

ajustant la configuració i distribució dels punts de llum.  

Abans d’analitzar el resultats obtinguts a partir de l’estudi lumínic per tal de 

determinar si la instal·lació actual compleix els requisits, cal tenir presents quins 

criteris i quins paràmetres s’han tingut en compte per arribar a aquests resultats i les 

posteriors conclusions. Aquests criteris i paràmetres ens els proporcionaran les 

següents normes: 

 Eficiència energètica i tipus d’enllumenat. Instrucció tècnica 

complementària EA-01 

 Nivells d’il·luminació i classificació de les vies. Instrucció tècnica 

complementària EA-02 
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Taula 6.1. Requisits mínims d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat vial 
ambiental. ITC-EA-01 

Taula 6.2. Classificació de les vies. ITC-EA-02 

 

Primer de tot s’ha d’identificar el tipus d’enllumenat (vial funcional o vial ambiental). 

Ens trobem davant d’una instal·lació d’enllumenat de tipus vial ambiental ja que hi 

trobem suports de baixa altura en àrees urbanes, il·luminació de vies de vianants, 

voreres, parcs i vies de velocitat limitada. En la següent taula s’especifiquen els 

requisits mínims per a aquest tipus d’enllumenat. 

 

 

Un cop identificat el tipus d’instal·lació d’enllumenat, ens queda determinar els nivells 

mínims d’il·luminació i per això és necessari fer una classificació de les vies i dels tipus 

d’enllumenat d’aquestes. 

Les vies de la present instal·lació les poden catalogar de vies de baixa velocitat ja que 

es troben en una zona residencial amb circulació de vianants a prop de la calçada, per 

tant segons la següent taula de la ITC-EA-02, la instal·lació seria del tipus D. 
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Taula 6.3. Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D . ITC-EA-02 

 

Taula 6.4. Nivells d’il·luminació per a les sèries S d’enllumenat per a vies tipus C, D i E . ITC-EA-02 

 

Per a les vies tipus D de baixa velocitat tenim tres situacions de projecte diferents tal i 

com es mostra en la següent taula. La situació de projecte que més s’ajusta a la nostra 

instal·lació és la D3-D4 ja que, es descriu com a carrers residencials suburbans amb 

voreres per a vianants al llarg de la calçada i amb zones de velocitat limitada. Per tal 

d’assegurar-nos un bon nivell d’il·luminació, suposarem que tenim un trànsit elevat de 

desplaçament de vianants i ciclistes i per tant en aquest cas el nivell haurà 

d’augmentar situant-se en un tipus d’enllumenat CE2/S1/S2. 

 

 

Així doncs, aquests són els valors d’il·luminació mitja i mínima que hauria de tenir la 

nostra instal·lació per a les classes d’enllumenat CE2, S1 o S2. 
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Taula 6.5. Nivells d’il·luminació per a les sèries CE d’enllumenat per a vies tipus D i E . ITC-EA-02 

 

 

 

6.2 Contaminació lumínica  

La tecnologia, en aquest cas d’enllumenat públic, està en constant desenvolupament 

amb l’objectiu de donar el millor servei i les millors prestacions possibles amb el menor 

cost. També és cert que cada vegada amb més freqüència i amb més rigidesa, es revisa 

i s’estudia l’impacte que aquestes tecnologies i el seu constant desenvolupament 

tenen sobre el seu entorn i sobre el medi ambient. És per aquest motiu que s’ha 

desenvolupat aquest subapartat, dins d’un projecte d’aquestes característiques cal 

conèixer bé l’entorn sobre el que es treballa i amb conseqüència, tractar d’afectar-lo el 

mínim possible. A més, els aspectes que es tracten en la contaminació lumínica afecten 

directament al disseny de la nostra instal·lació tal i com veurem a continuació. 

Segons el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, la 

contaminació lumínica és l’augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la 

dispersió i reflexió de llum procedent de al il·luminació artificial, així com també 

qualsevol forma d’il·luminació artificial que no afecti (il·lumini) l’objecte receptor 

pertorbant el medi i l’entorn. 

Avui en dia no podríem concebre un estil de vida sense la il·luminació artificial ja que 

aquesta ens permet allargar i fer activitats sense haver de dependre de la il·luminació 

diürna. A més, també augmenta la seguretat dels usuaris i també a nivell de riscos 

laborals per exemple en activitats industrials. Sens dubte però, tant la il·luminació 
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artificial com la protecció del medi nocturn són dos conceptes que cal millorar o 

adaptar i conservar respectivament. 

D’aquesta manera, si tenim en compte la protecció del medi nocturn i la contaminació 

lumínica ajustant-ne els seus nivells, aconseguirem a la vegada un nou mètode que 

contribuirà positivament a l’estalvi energètic i a l’emissió de gasos com el CO2 tal i com 

podrem veure en el següent apartat. 

Les causes que provoquen la contaminació lumínica són bastant comuns i no 

s’allunyen gaire de la realitat, sovint provenen d’un mal disseny de la instal·lació o d’un 

ús inadequat d’aquesta. És per això que les solucions o prevencions a adoptar són 

senzilles però que cal aplicar correctament. 

 Ajustar la quantitat de llum necessària per a realitzar l’activitat. 

 Dirigir la llum només a les zones on s’ha de realitzar l’activitat. 

 Mantenir la il·luminació apagada o amb el flux reduït quan l’activitat decreix, 

respectant sempre uns nivells per seguretat. 

 Utilitzar làmpades d’alta eficiència i adequades al tipus d’activitat. 

Per a dur a terme aquesta prevenció, és necessari distingir el tipus de zona que ocupa 

la nostra instal·lació, i és que no tots els punts del territori admeten els mateixos 

nivells d’il·luminació. A Catalunya, la legislació determina els requisits que ha de tenir 

una instal·lació en funció de la seva ubicació per a protegir el medi ambient però sense 

descuidar la comoditat el desenvolupament de les activitats de manera còmoda i amb 

seguretat. 

Hi ha quatre zones diferents de protecció pel que fa a la contaminació lumínica: 

 Zona E1, protecció màxima. 

 Zona E2, protecció alta. 

 Zona E3, protecció moderada. 

 Zona E4, protecció menor. 
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Zones de protecció màxima (E1)  

La zona de protecció màxima, E1, comprèn el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), els 

espais naturals de protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais 

corresponents al punt de referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec i també 

els espais que els ajuntaments han proposat per augmentar la protecció envers la 

contaminació lluminosa. Catalunya té 10.977 km2 amb un grau de protecció màxima. 

Zones de protecció alta (E2)  

La zona de protecció alta, E2, comprèn els espais que la planificació urbanística 

considera com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està 

ampliada amb els espais en els quals els ajuntaments han proposat augmentar la 

protecció envers la contaminació lluminosa. Catalunya té 19.349 km2 amb un grau de 

protecció alta. 

Zones de protecció moderada (E3)  

La zona de protecció moderada, E3, correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la 

planificació urbanística, llevat del territori que, a conseqüència de les propostes dels 

ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o alta en una part del sòl urbanitzable i 

d'una protecció menor en una petita part del sòl urbà. Catalunya té 1.780 km2 amb un 

grau de protecció moderat. 

Zones de protecció menor (E4)  

La zona de protecció menor, E4, correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit 

per l'alta mobilitat de persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, 

que els ajuntaments han proposat amb una menor protecció i el departament 

competent en matèria de medi ambient ha acceptat. Catalunya té 7 km2 amb un grau 

de protecció menor. 
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Imatge 6.2.1. Mapa de les zones de protección lumínica. Generalitat de Catalunya 

 

 

6.3 Resultats de l’estudi 

El principal objectiu d’aquest projecte és obtenir una instal·lació d’enllumenat públic el 

més eficient possible, però sense que això afecti a les necessitats lumíniques de la 

urbanització. És per això que s’ha encarregat un estudi lumínic a una empresa del 

sector per comprovar si actualment es compleixen els requeriments lumínics i, en cas 

contrari, adaptar la instal·lació als mínims necessaris. 

Tal i com hem vist abans, ens trobem en una situació de projecte D3-D4 que correspon 

a vies de baixa velocitat i aquesta és al informació que hem proporcionat a l’empresa 

realitzadora de l’estudi. 

L’estudi ha determinat que per la situació de projecte, l’enllumenat ha de ser de tipus 

S2. Això implica una il·luminació mitjana de 10 lux i mínima de 3 lux que les nostres 

lluminàries hauran de complir mitjançant les seves característiques i la seva distribució. 
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Figura 6.3.1. Lluminària HM i corba fotométrica. Grupo Prilux 

Aquests càlculs han estat realitzats amb les premisses de mantenir la mateixa 

distribució de lluminàries actuals degut a la falta de nous espais per al seu 

emplaçament. Té l’objectiu d’obtenir una instal·lació que ens permeti tenir un estalvi 

energètic o una bona eficiència i també que compleixi i respecti els nivells lumínics 

corresponents a la zona a il·luminar. 

Per determinar les lluminàries més adients, s’ha fet una classificació de les vies o 

carrers de la urbanització que ha consistit en dos tipus de vies; una de principal de 7 

metres d’amplada i la resta de 6 metres d’amplada. Els punts de llum estaran situats a 

5 metres d’alçada i a una separació mitjana entre ells d’uns 21 metres 

aproximadament. 

Per tal de poder tenir una millor comparació, l’estudi ens proposa dos tipus de 

làmpades. La primera es tracta d’una làmpada d’halogenur metàl·lic (HM) de 70 W de 

potència model Nigra. Aquesta opció s’apropa bastant a les làmpades que hi ha 

actualment, VSAP 70W, perquè continua essent una làmpada de descàrrega tot i que 

les seves prestacions i rendiments siguin molt millors. 

 

 

D’altra banda tenim la opció per a un major estalvi energètic com és l’opció LED. Una 

làmpada també del model Nigra però en aquest cas de tipus LED amb dues possible 

potències. I és que en funció de l’amplada de la via, haurem d’instal·lar més o menys 

potència. Instal·larem làmpades de 18 W per a les vies de 6 metres de calçada i 

làmpades de 24 W per a la via principal de 7 metres de calçada. 
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Figura 6.3.2. Lluminària LED i corba fotométrica. Grupo Prilux 

 

 

Un cop es fa la proposta de les làmpades, s’ha de comprovar que realment els nivells 

d’il·luminació són acceptables dins els límits normatius. Segons l’estudi, en les dues 

propostes, tant la il·luminació mitjana (Em) com la il·luminació mínima (Emin). 

Dit això, si ens fixem en les corbes fotomètriques d’ambdues làmpades, tenen una 

distribució del flux directe cosa que redueix pràcticament a zero el flux emès per 

l’hemisferi superior. D’aquesta manera també estem respectant els nivells de 

protecció del medi nocturn o contaminació lumínica. 

En aquestes condicions i en l’emplaçament de la instal·lació, la contaminació lumínica 

és un aspecte a tenir molt en compte. Segons s’ha pogut consultar en l’hipermapa de 

la Generalitat de Catalunya, la urbanització en la que treballem pertany a una zona de 

protecció moderada (E3). A priori, sent la tercera d’una escala de quatre prioritats, no 

sembla res extraordinari però hem de tenir present que ens trobem dins del Parc 

Natural de Muntanya de Montserrat i que per tant,  hem de tenir especial cura amb es 

infraestructures que poden afectar directa o indirectament aquest l’entorn. 

Per poder assolir els nivells de contaminació lumínica és molt important la tipologia de 

la làmpada ja que, en funció d’això tindrem més o menys dispersa. L’estudi opta per 

unes làmpades sense pràcticament FHS i que a més a més, l’últim tram del braç és 

regulable per acabar d’ajustar l’enfoc a la zona a il·luminar. Això ens permetrà dirigir el 

flux lluminós directament a la calçada i a la vegada evitar llum intrusa als habitatges 

més propers contribuint directament a la reducció de la contaminació lumínica. 
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7. DADES ENERGÈTIQUES 

En aquest apartat trobem una petita recopilació i anàlisi pel que fa a consums i els 

costos que aquests comporten de la instal·lació que hi ha actualment. A més, farem 

referència a les conseqüències que aquest consum energètic produeix en el medi en 

forma d’emissions de CO2 ja que, avui en dia és una comparativa que cada vegada 

s’està utilitzant més per determinar quins tipus d’energies són més netes en quant a 

emissions es refereix. 

 

7.1 Consums i costos energètics actuals 

Per poder tenir una major visió i poder fer un anàlisi més ajustat, tractarem els 

consums des de l’any 2013 fins a l’actualitat. Abans de mostrar les dades però, 

recordem que la instal·lació té una potència contractada de 8,8 kW amb la companyia 

subministradora Endesa Energia S.A Unipersonal i amb una tarifa 20DHA.  

Aquesta potència contractada és força més elevada que la suma de totes les potències 

instal·lades. En la primera instal·lació que es va posar en funcionament a l’any 1980, 

comptava amb unes làmpades de 125 W que sumaven una potència instal·lada de 

8250 W i la potència aleshores segurament deuria ser superior a l’actual.  

Actualment, amb la modificació de l’any 2008 on es van substituir les làmpades de VM 

de 125 W per VSAP de 70 W, aquesta potència instal·lada es va reduir fins a 3990 W 

(57 punts de llum de 70W cadascun) aproximadament (veure taula 4.2.1) i per tant la 

contractada també es va veure reduïda tot i que en la potència instal·lada, s’ha de 

contemplar amb un increment del 80% (multiplicar per un factor de 1,8) ja que es 

tracten de làmpades de descàrrega (ITC-BT-09).  

A continuació podem veure els consums mensual i anuals de la instal·lació 

d’enllumenat públic de la urbanització Monistrol Residencial (La Batanera). 
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2013 

Consum en 
hores punta 

(kWh) 

Consum en 
hores vall 

(kWh) 

Energia total 
consumida 

(kWh) 

GENER - - - 

FEBRER - - - 

MARÇ - - - 

ABRIL 236 1723 1959 

MAIG 152 1701 1853 

JUNY 69 1402 1471 

JULIOL 147 1617 1764 

AGOST 214 1542 1756 

SETEMBRE 294 1444 1738 

OCTUBRE 548 2013 2561 

NOVEMBRE 499 1600 2099 

DESEMBRE 503 1664 2167 

TOTAL 
  

17368 

% 15,33 84,67  

 

2014 

Consum en 
hores punta 

(kWh) 

Consum en 
hores vall 

(kWh) 

Energia total 
consumida 

(kWh) 

GENER 566 2174 2740 

FEBRER 376 1790 2166 

MARÇ 275 1622 1897 

ABRIL 225 1787 2012 

MAIG 120 1690 1810 

JUNY 56 1402 1458 

JULIOL 119 1530 1649 

AGOST 278 1674 2042 

SETEMBRE 294 1749 2043 

OCTUBRE 524 1806 2330 

NOVEMBRE 540 1910 2450 

DESEMBRE 525 1935 2460 

TOTAL 
  

25057 

% 15,56 84,08  

 

 

 

Taula 7.1.1. Consums imensuals de l’any 2013. Endesa 

Taula 7.1.2. Consums mensuals de l’any 2014. Endesa 
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Taula 7.1.3. Consums mensuals de l’any 2015. Endesa 

Taula 7.1.4. Consums mensuals de l’any 2016. Endesa 

2015 

Consum en 
hores punta 

(kWh) 

Consum en 
hores vall 

(kWh) 

Energia total 
consumida 

(kWh) 

GENER 525 1935 2460 

FEBRER 396 2240 2636 

MARÇ 286 1493 1779 

ABRIL 223 1972 2195 

MAIG 148 1315 1463 

JUNY 98 1230 1328 

JULIOL 146 1846 1992 

AGOST 245 1287 2176 

SETEMBRE 368 1931 2299 

OCTUBRE 453 1454 1907 

NOVEMBRE 680 2181 2861 

DESEMBRE 693 2347 3040 

TOTAL 
  

26136 

% 16,30 81,23  

 

 

2016 

Consum en 
hores punta 

(kWh) 

Consum en 
hores vall 

(kWh) 

Energia total 
consumida 

(kWh) 

GENER 462 1565 2027 

FEBRER 569 2011 2580 

MARÇ 379 1341 1720 

ABRIL 317 3054 3371 

MAIG 212 2036 2248 

TOTAL 
  

11946 

% 16,23 83,77  
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Abans d’analitzar les dades anteriors, hem de puntualitzar alguns aspectes. En primer 

lloc, tots i cadascuns dels consums anteriors han estat extretes directament de la 

pàgina web de la companyia subministradora Endesa  Energia i són el màxim de dades 

que es disposen de manera electrònica. 

En segon lloc, tal i com es pot apreciar, les dades no segueixen un creixement i 

decreixement coherent de manera permanent. Una instal·lació d’enllumenat exterior, 

de manera natural té una corba de consum en forma de “U”, és a dir, el consum 

incrementa a mida que es perden hores de sol. O el que és el mateix, el consum 

disminueix a mesura que ens apropem als mesos centrals de l’any (estiu). Per tant, el 

mínim consum s’hauria d’assolir en els mesos de juny i juliol i el màxim entre els mesos 

de desembre i gener.  

No obstant això, en les dades anteriors es poden observar valors elevats en èpoques 

de moltes hores de sol i valors poc elevats en mesos amb poques hores de sol. Sabem 

del cert que la instal·lació no ha sofert cap tipus de modificació. Per això, després 

d’analitzar les factures i de comentar-ho amb els serveis tècnics de l’ajuntament, s’ha 

arribat a la hipòtesi que aquestes variacions de consums podrien venir donats per dos 

motius principals. 

Crida la nostra atenció que per exemple en el mes d’abril d’aquest any 2016 hi hagi un 

consum superior al mes de gener del mateix tenint moltes mes hores de sol, en aquest 

cas fins i tot es tracta d’una punta de consum destacable. Aquestes puntes de consum 

no serien estranyes si no es tractés d’una instal·lació d’enllumenat exterior però, tal i 

com hem dit abans, el consum de la instal·lació és inversament proporcional a les 

hores de sol. Aquestes fluctuacions “no lineals” del consum es poden deure a què les 

lectures fetes en segons quins mesos siguin estimades i no reals, alterant així les dades 

globals. 

Una altra causa que podria justificar aquestes variacions, i concretament aquestes 

puntes de consums no previstes i fins i tot desconegudes, seria la manca d’un rellotge 

astronòmic afavorida per la fallada de l’interruptor horari que hi ha actualment. Això 

provocaria que els punts de llums estiguessin en funcionament més hores de les 
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Gràfic 7.1.1. Consums mensuals dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016.  

necessàries i per tant, ens fa plantejar directament que instal·lar un rellotge 

astronòmic sigui indispensable per a aquesta renovació de la instal·lació. 

Dit això, tal i com hem esmentat anteriorment i com es pot veure en les taules 

anteriors, ens trobem amb dos períodes de facturació corresponents a hores vall (de 

23 a 13h aproximadament i segons la companyia) i a hores punta (de 13 a 23h 

aproximadament i segons la companyia). Salvant les excepcions i les diferents crestes 

de consums anormals, la major part del consum es produeix en hores vall, un 84% 

aproximadament o el que és el mateix, en horari nocturn al tractar-se d’una instal·lació 

d’enllumenat exterior. El 16% restant correspon a les hores “diürnes”. Així doncs, tal i 

com podem veure en el següent gràfic es manté de manera modesta la forma de “U” 

que hem comentat fent que en els mesos centrals de l’any els consums siguin inferiors 

i que a mida que ens acostem als extrems, aquests consums augmenten (veure gràfic 

7.1.1). A més, en el gràfic 7.1.2 i gràfic 7.1.3 podem observar la proporcionalitat 

inversa entre les hores de sol i els consums. 
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Gràfic 7.1.2. Hores de sol mitjes mensuals. Date and time 

Gràfic 7.1.3. Corbes hores de sol - consums. 
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Taula 7.1.5. Cost econòmic de l’energia consumida. 

Tot consum energètic sempre va associat a uns costos que poden ser de diferents tipus 

dins els quals l’econòmic, és el que pren més rellevància i el que més es té en compte. 

Per tant, la mateixa lectura que hem fet amb energia (kWh) la podem fer en euros. Si 

considerem uns preus mitjos per als dos períodes, 0,07€/kWh per a les hores vall 

(nocturnes) i 0,14€/kWh, el cost econòmic-energètic que ha tingut la nostra instal·lació 

en aquests darrers anys, sent les anteriors dades les úniques disponibles 

electrònicament fent que algun any estigui incomplet, ha estat d’un total de 6477,31€. 

Aquest cost no té en compte impostos ni peatges o altres taxes, únicament el preu i 

cost de l’energia. 

 

Energia 
consumida 

període punta 
(kWh) 

Energia 
consumida 
període vall 

(kWh) 

Preu 
període 

punta (€) 

Preu 
període 
vall (€) 

Cost període 
punta (€) 

Cost 
període 
vall (€) 

2013 2662 14706 

0,14 0,07 

372,68 1029,42 

2014 3898 21069 545,72 1474,83 

2015 4261 21231 596,54 1486,17 

2016 1939 10007 271,46 700,49 

TOTAL 12760 67013 
  

1786,4 4690,91 

 
 

   
6477,31 

 

 

7.2 Emissions de CO2 

Qualsevol instal·lació o infraestructura sigui dels tipus que sigui, genera un impacte en 

el seu entorn més proper i no tant proper. Una instal·lació d’enllumenat exterior, a 

priori, sembla que només provoqui un impacte visual i per això cal ajustar al màxim el 

disseny del tipus de llums en funció de la zona on s’hagin d’instal·lar. 

D’altra banda, hi ha impactes no tant visibles però molt més importants com són els 

impactes mediambientals, és a dir, perjudiquen el medi ambient ja sigui a curt o a llarg 

termini. Aquests impactes els podríem separar, en el cas de les instal·lacions 

d’enllumenat, en impactes deguts a la il·luminació o bé deguts a les emissions. 
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Els primers ja els hem descrit en l’apartat 6 amb la protecció del medi nocturn així com 

també de quina manera s’havia d’actuar per tal de minimitzar-los. Pel que fa a les 

emissions, no és altra cosa que determinar d’una manera o altra la “petjada de 

carboni” que una organització, en aquest cas aplicat a una instal·lació, té sobre el medi 

ambient fent referència a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a l’atmosfera. 

Per posar-nos una mica en antecedents, un dels mètodes per la quantificació 

d’emissions de GEH és la norma ISO 14064, desenvolupada d’acord amb el protocol 

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Un dels protocols més utilitzats a nivell 

internacional per quantificar i gestionar les emissions de GEH. 

Degut a la gran diferència en la influència que tenen els GEH sobre el clima pel que fa a 

propietats radiatives i períodes de permanència en l’atmosfera, aquesta influència en 

el clima s’expressa amb una mètrica comuna a través del CO2, parlant de CO2 

equivalent. 

El diòxid de carboni equivalent són la quantitat d’emissions de CO2 que tindrien el 

mateix efecte que una quantitat d’un GEH emès o una mescla de GEH, multiplicada pel 

seu GWP (potencial d’escalfament global) respectiu per tenir en compte els diferents 

temps que aquests gasos es mantenen a l’atmosfera. 

Dins de les emissions de CO2, podem distingir entre 3 tipus en funció del seu abast; 

abast 1, emissions directes, abast 2, emissions indirectes de la generació d’electricitat i 

de calor, vapor o fred i abast 3, altres emissions indirectes. 

Emissions d’abast 1 

Inclouen les emissions derivades de la combustió de combustibles, transport de flota 

pròpia i altres emissions com les de procés. 

Emissions d’abast 2 

Inclouen les emissions derivades del consum elèctric i les del consum de calor, vapor i 

refrigeració. 

Emissions d’abast 3 
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Figura 7.2.1. Classificació de les emissions de GEH. Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Inclouen la resta d’emissions indirectes, com les emissions produïdes en els processos 

d’obtenció de materials i combustibles, tractament de residus... 

 

 

La instal·lació d’enllumenat públic que ens ocupa i per tant consum d’electricitat ens 

situa en emissions d’abast 2. Per determinar l’equivalència de CO2 hem d’aplicar un 

factor d’emissió de CO2 o mix elèctric (g de CO2/kWh) associat a les emissions de la 

generació elèctrica. 

En el nostre cas, el mix a utilitzar s’obté a partir de la generació d’electricitat 

peninsular. Inicialment però, aquest mix contenia sense fer distincions energies 

renovables i netes juntament amb energies brutes i no renovables. Això feia que el mix 

final es veiés alterat. L’any 2014 però el mix que la OCCC recomana ja no inclou la 

generació neta. D’aquesta manera l’electricitat provinent de fonts renovables està 

certificada amb garantia d’origen (GdO) i per tant, el mix elèctric és més ajustat i real 

que anteriorment i a la vegada varia en funció de com s’ha obtingut l’energia, de si 

disposa de GdO. 

Una instal·lació d’enllumenat exterior s’alimenta a partir d’electricitat provinent de la 

xarxa i en aquest cas d’una xarxa que no disposa d’un certificat de GdO. A partir 

d’aquesta apreciació podem aplicar dos mix diferents; el mix proporcionat per la 
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Eq. 7.2.1. Emissions de CO2 

Taula 7.2.1. Càlcul d’emissions de CO2.  

companyia elèctrica o bé el  mix general de la xarxa publicat per l’OCCC que no inclou 

la producció d’electricitat neta.  

Treballarem amb el mix elèctric proporcionat per la companyia elèctrica que és de 330 

g de CO2/kWh per a l’any 2014 i de 380 g de CO2/kWh per a l’any 2015. Com que no 

coneixem el mix per als anys 2013 i 2016, aplicarem el mix del 2014 i 2015 

respectivament. 

 

 

 
 

Consum energètic 
(kWh) 

Mix elèctric (g de 
CO2/kWh) 

Emissions anuals (g de 
CO2/any) 

2013 17368 330 5731440 

2014 25057 330 8268810 

2015 26136 380 9931680 

2016 11946 380 4539480 

TOTAL   28471410 

 

 

En el període del qual en tenim dades tant energètiques com del factor d’emissions o 

mix elèctric, s’han emès un total de 28,47 t equivalents de CO2. 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑪𝑶𝟐 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈è𝒕𝒊𝒄 · 𝒎𝒊𝒙 𝒆𝒍è𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄 
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Gràfic 7.2.1. Emissions de CO2.  

 

 

8. PARÀMETRES DE DIMENSIONAMENT 

Abans de començar amb el disseny, càlculs i dimensionat de la instal·lació, cal que 

tinguem presents quins són els paràmetres pels quals es regeix el nostre projecte. Tots 

i cadascun d’aquests aspectes a tenir en compte estan recollits i contemplats per les 

normatives descrites en el tercer punt “Normativa” d’aquesta memòria.  

 

8.1 Paràmetres de seguretat dels punts de llum 

En aquest punt ens centrarem en tenir en compte aspectes referits als elements més 

importants d’una instal·lació d’enllumenat exterior, les lluminàries. A l’hora de triar 

una lluminària, ens hem de fixar en les seves característiques. A part de les 

característiques elèctriques, també tenim unes característiques estructurals o 

funcionals que en funció de les condicions en les que hagi de treballar la lluminària, 

ens asseguren un funcionament òptim i segur d’aquesta. 
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Figura 8.1.1. Connexió de la lluminària a la xarxa de terres. Guia - BT - 09.  

Podem classificar les lluminàries de tres opcions diferents en funció del tipus i grau de 

protecció. 

Protecció contra el xoc elèctric 

a) Classe I: La protecció no recau exclusivament en l’aïllament principal, compta 

amb una seguretat suplementaria amb la posada a terra, formant part de la 

instal·lació, de les parts conductores accessibles fent que quedin protegides en 

cas que l’aïllament principal falli. 

 

b) Classe II: La protecció no recau només en l’aïllament principal que es veu 

augmentat per doble aïllament o aïllament reforçat. No comprenen posades a 

terra i no depenen de les condicions de la instal·lació. 

 

c) Classe III: La protecció recau en l’alimentació amb petita tensió de seguretat 

(PTS) i en la que no es generen tensions superiors a aquestes. 
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Protecció contra la pols i la humitat 

Els nivells de protecció es designen amb les lletres IP seguides de dues xifres, a) i b) 

respectivament, que es refereixen als dos tipus de protecció que trobem en aquest 

punt. 

a) Protecció de les persones contra contactes o a la proximitat de les parts amb 

tensió i contra contactes amb peces en moviment interiors a la envoltant i 

protecció dels aparells o equips contra la penetració de cossos sòlids estranys. 

Les xifres poden anar de 0 a 6, des de no tenir cap protecció fins a la protecció 

total sense penetració de la pols, passant per nivells de protecció d’entremig 

amb els quals s’especifica la dimensió del cos sòlid en mm 

 

 

 

 

b) Protecció dels aparells o equips contra els efectes perjudicials deguts a la 

penetració d’aigua. 

Les xifres poden anar de 0 a 8 des de no tenir cap tipus de protecció fins a estar 

protegit contra la immersió prolongada, passant per nivells de protecció 

d’entremig que determinen el tipus de projeccions d’aigua i la duresa 

d’aquestes que pot suportar la lluminària. 

 

Protecció contra impactes 

Ens indica el grau de protecció contra impactes mecànics. Es representa amb les lletres 

IK seguides de dos dígits que representen la resistència a una determinada energia 

d’impacte. Trobem valors des de IK 00 sense cap protecció fins a IK 10 amb una 

resistència a un xoc equivalent a 20 J. 
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Imatge 8.2.1. Ubicació punts de llum.  

8.2 Paràmetres econòmics 

En qualsevol tipus de projecte els paràmetres econòmics són sense dubte un dels més 

tinguts en compte, és a dir, per norma general sempre intentarem fer un projecte amb 

la mínima inversió o amb la inversió justa a les característiques del projecte.  

Totes i cadascuna de les parts de l’execució del projecte tenen conseqüències 

directament sobre el cost total de la instal·lació, per això farem un seguit de 

consideracions pel que fa al dimensionat de la instal·lació que pot afectar al nostre 

pressupost. 

Tal i com s’ha determinat en l’estudi lumínic, tot i que inicialment es pretenia una 

redistribució dels punts de llum, aquesta acció  no serà possible ja que la instal·lació es 

troba limitada per la presència pròxima als punts de llum de vivendes amb els 

corresponents garatges i sortides de vehicles deixant molt reduïdes les opcions de 

trobar nous espais on poder col·locar un punt de llum. 
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Imatge 8.2.2. Ubicació punts de llum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fet de mantenir gairebé la mateixa distribució, ens permetrà aprofitar part de la 

instal·lació actual, sobretot el soterrament dels circuits sota tub. D’aquesta manera 

reduirem considerablement el cost del projecte ja que, pel que fa a obra civil només 

s’hauran de realitzar diferents tasts per tal de localitzar els tubs soterrats per on 

passen els cables i així poder retirar els actuals i substituir-los. 
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Taula 9.1.1.1.  Potència de les làmpades de la instal·lació.  

9. CÀLCULS I DISSENY DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ 

En aquest apartat procedirem a realitzar els càlculs que justificaran el disseny i el 

dimensionat de la instal·lació. Tindrem en compte la informació proporcionada per 

l’estudi lumínic per a les dues tecnologies d’il·luminació; HM i LED. Tots els càlculs es 

realitzar tenint en compte sempre l’opció més desfavorable per tal d’aconseguir una 

instal·lació una mica sobredimensionada i per altra banda més segura. 

 

9.1 Potència de la instal·lació 

Per calcular la potència total de la instal·lació, hem de sumar les potències dels 

diferents punts de llum i, en el cas que sigui necessari aplicar-hi els factors 

corresponents per contemplar les potències dels equips auxiliars o bé tenir en compte 

els pics a l’hora de l’encesa. 

Els diferents punts de llum estan repartits en tres circuits monofàsics (F-N), C1, C2 i C3, 

els quals estan força equilibrats amb 19, 20 i 18 punts respectivament.  

 

9.1.1 Làmpades d’halogenur metàl·lic (HM) 

(*)Veure taules de tipologia de llumeneres a l’Annex A. 

 

 

Circuits 
Tipus 

llumenera(*) 

Tipus 

làmpada 

Potència 
Total 

unitats 

Total 

potencia 

(W) 
70W 100W 200W 

C1 

Asimètrica amb 

vidre pla 

HM 19 - - 19 1330 

C2 HM 20 - - 20 1400 

C3 HM 18 - - 18 1260 

TOTAL       3990 
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Taula 9.1.1.2.  Potència final de càlcul de la instal·lació.  

La potència total de les làmpades HM és de 3390 W. En aquest cas però, hem d’aplicar 

un factor d’1,8 perquè es tracta de làmpades de descàrrega (ITC-BT-09). A més, aquest 

tipus de làmpades, porten uns equips auxiliars formats per un balast i condensador els 

quals també tenen unes pèrdues de potència que s’han de sumar a la potència de la 

làmpada (16W). Per tant, ara la potència total de la instal·lació quedaria de la següent 

manera. 

(*)Veure taules de tipologia de llumeneres a l’Annex A. 

 

Un cop aplicats el factor de làmpada de descàrrega i sumada la potència dels equips 

auxiliars, tenim una potència final de la instal·lació, que serà la nostra potència de 

càlcul, de 8826,6 W amb HM. En aquest cas, la potència a contractar seria la 

immediatament superior a la potència real, per tant 10,39 kW. Veure taula de 

potències a contractar segons BOE a l’Annex A. 

 

 

 

 

 

Circuits 

Tipus 

llumenera

(*) 

Tipus 

làmpada 
Potència(W) 

Factor de 

descàrrega 

Potència 

amb equips 

auxiliars (W) 

Total 

unitats 

Total 

potencia (W) 

C1 
Asimètrica 

amb vidre 

pla 

HM 70 1,8 86 

19 2941,2 

C2 20 3096 

C3 18 2786,4 

TOTAL       8826,6 
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Taula 9.1.2.1.  Potència final de càlcul de la instal·lació.  

9.1.2 Làmpades LED 

(*)Veure taules de tipologia de llumeneres a l’Annex A. 

 

Amb la tecnologia LED no és necessari sumar cap altra potència ja que no utilitza equip 

auxiliar per tant, la potència de càlcul serà de 1164 W. En aquest cas la potència a 

contractar seria la immediatament superior a la potència real, per tant 2,078 kW. 

Veure taula de potències a contractar segons BOE a l’Annex A. 

 

9.2 Seccions 

Per al càlcul de seccions utilitzarem el cas més desfavorable, és a dir la potència que 

necessitaríem amb làmpades HM. D’aquesta manera ens assegurem que la secció 

escollida per als circuits soterrats serà adient.  

Per als conductors interiors de les lluminàries, utilitzarem una secció de 2,5 mm2 ja que 

com que els dos tipus de làmpades són de classe I i segons diu la ITC-BT-09, aquesta és 

la secció mínima a utilitzar. 

Paral·lelament al tub per on passen fase i neutre, passarà un conductor nu de terres de 

35 mm2 de secció. 

Tot i que el més correcte seria fer un càlcul per a cada tipus de làmpada, ens podem 

estalviar aquest pas perquè segons la ITC-BT-09, la secció mínima per a cables 

subterranis és de 6 mm2 i per tant, en qualsevol cas haurem de començar a calcular a 

Circuits 
Tipus 

llumenera(*) 

Tipus 

làmpada 

Potència Total 

unitats 

Total 

potencia (W) 18W 24W 

C1 

Asimètrica amb 

vidre pla 
LED 

13 6 19 378 

C2 11 9 20 414 

C3 10 8 18 372 

TOTAL       1164 
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Eq. 9.2.1. Caiguda de tensió en monofàsic 

Taula 9.2.1. Paràmetres constants en monofàsic.  

partir d’aquesta secció i posteriorment comprovar si per intensitats i caigudes de 

tensió hem d’augmentar o no la secció. 

Hem realitzat el càlcul per a cada un dels circuits amb un seguit de variables fixes com 

són la tensió, 230 V, la conductivitat del coure, 58 S/m i la secció de la qual partim de 6 

mm2. 

En el procediment dels càlculs, hem dividit cada circuit amb tants trams com 

separacions entre lluminàries tenim i obtenint les longituds d’aquestes separacions. 

Com que tenim una secció mínima de 6 mm2, hem anat directament a buscar la 

caiguda de tensió sempre treballant amb les derivacions o bifurcacions més 

desfavorables del circuit. Aquesta caiguda de tensió no podrà ser superior al 3% en els 

circuits i 1,5% en la derivació individual, per tant, la caiguda total no podrà ser superior 

al 4,5%. 

A part de complir amb les caigudes de tensió, també hem de comprovar que la 

intensitat del circuit ha de ser inferior a la màxima admissible del conductor. Segons la 

ITC-BT-07, per a un conductor de coure soterrat unipolar de 6 mm2 amb aïllament 

0,6/1kV de XLPE és de 72 A. Veure taula de seccions corresponent a la ITC-BT-07 a 

l’Annex A. 

Recordem l’expressió que ens defineix la caiguda de tensió. 

 

 

 

Paràmetres constants 

Conductivitat 
(S/m) 

Secció 
(mm2) 

Tensió (V) 

58 6 230 

 

 

𝛿(%) =
2 · 𝐿 · 𝑃

𝐶 · 𝑉 · 𝑆
· 100 
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Taula 9.2.2. Caiguda de tensió del circuit 1.  

Taula 9.2.2. Caiguda de tensió del circuit 2.  

 

CIRCUIT 1 

Trams 

Separació 

entre 

lluminàries 

(m) 

Nº 

lluminàries 

Potència 

real 

làmpada 

(W) 

Potència 

trams (W) 

Potència 

lluminària + 

equip auxiliar 

(W) 

Caiguda de 

tensió (V) 

Caiguda 

de tensió 

(%) 

T1 35 19 86 1634 2941,2 1,42903548 0,62% 

T2 21 18 86 1548 2786,4 0,81229385 0,35% 

T3 21 17 86 1462 2631,6 0,76716642 0,33% 

T4 40 16 86 1376 2476,8 1,37531234 0,60% 

T5 21 12 86 1032 1857,6 0,54152924 0,24% 

T6 20 11 86 946 1702,8 0,47276362 0,21% 

T7 20 10 86 860 1548 0,42978511 0,19% 

T8 20 9 86 774 1393,2 0,3868066 0,17% 

T9 35 7 86 602 1083,6 0,52648676 0,23% 

T10 35 3 86 258 464,4 0,22563718 0,10% 

T11 35 2 86 172 309,6 0,15042479 0,07% 

T12 21 1 86 86 154,8 0,04512744 0,02% 

TOTAL 
     

7,16236882 3,11% 

 

CIRCUIT 2 

Trams 

Separació 

entre 

lluminàries 

(m) 

Nº 

lluminàries 

Potència 

real 

làmpada 

(W) 

Potència 

trams (W) 

Potència 

lluminària + 

equip auxiliar 

(W) 

Caiguda de 

tensió (V) 

Caiguda 

de tensió 

(%) 

T1 2 20 86 1720 3096 0,08595702 0,04% 

T2 20 19 86 1634 2941,2 0,8165917 0,36% 

T3 15 18 86 1548 2786,4 0,5802099 0,25% 

T4 11 17 86 1462 2631,6 0,40184908 0,17% 

T5 21 13 86 1118 2012,4 0,58665667 0,26% 

T6 18 12 86 1032 1857,6 0,46416792 0,20% 

T7 38 11 86 946 1702,8 0,89825087 0,39% 

T8 28 3 86 258 464,4 0,18050975 0,08% 

T9 38 2 86 172 309,6 0,16331834 0,07% 

T10 32 1 86 86 154,8 0,06876562 0,03% 

TOTAL 
     

4,24627686 1,85% 
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Taula 9.2.3. Caiguda de tensió del circuit 3. 

Taula 9.2.4. Intensitats dels circuits. 

Eq. 9.2.2. Intesitat en monofàsic 

CIRCUIT 3 

Trams 

Separació 

entre 

lluminàries 

(m) 

Nº 

lluminàries 

Potència 

real 

làmpada 

(W) 

Potència 

trams (W) 

Potència 

lluminària + 

equip auxiliar 

(W) 

Caiguda de 

tensió (V) 

Caiguda 

de tensió 

(%) 

T1 20 18 86 1548 2786,4 0,77361319 0,34% 

T2 18 17 86 1462 2631,6 0,65757121 0,29% 

T3 21 16 86 1376 2476,8 0,72203898 0,31% 

T4 22 15 86 1290 2322 0,70914543 0,31% 

T5 23 14 86 1204 2167,2 0,69195402 0,30% 

T6 21 13 86 1118 2012,4 0,58665667 0,26% 

T7 21 12 86 1032 1857,6 0,54152924 0,24% 

T8 35 11 86 946 1702,8 0,82733633 0,36% 

T9 31 2 86 172 309,6 0,13323338 0,06% 

T10 31 1 86 86 154,8 0,06661669 0,03% 

TOTAL 
     

5,70969515 2,48% 

 

 

Com es pot observar, estem dins del límit del 3% de caiguda de tensió tret del primer 

circuit en el que estem lleugerament per sobre. Com que això passa només en un sol 

circuit i la diferència és molt petita, comprovarem que la secció també és adient 

segons la intensitat. Segons la ITC-BT-09 el factor de potència ha de ser igual o superior 

a 0,9. 

Recordem l’expressió que ens defineix la intensitat del circuit. 

 

 

 

Intensitats (A) 

C1 C2 C3 

14,21 14,95 13,46 

 

𝐼 =
𝑃

𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜙
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Com que cap de les intensitats dels circuits és superior a la intensitat màxima 

admissible per un cable de coure de 6 mm2 amb aïllament de XLPE (72 A), la secció és 

correcte per a la instal·lació. 

A partir del software DMELECT hem calculat els paràmetres de la DI així com també les 

proteccions a instal·lar. 

 
Figura 9.2.1. Càlcul de la DI i proteccions. DMELECT 
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Eq. 9.2.4. Intesitat en trifàsic 

Eq. 9.2.1. Caiguda de tensió en trifàsic 

Taula 9.2.5. Intensitat i caiguda de tensió de la DI. 

La DI tindrà un conductor tetrapolar de 5 m de longitud, 16 mm2 de secció amb 

aïllament de 0,6/1kV XLPE que segons la ITC-BT-19 té una intensitat màxima admissible 

de 70 A. Per demostrar que això és correcte calculem la caiguda de tensió i la intensitat 

de la DI. 

Recordem les expressions de caiguda de tensió i intensitat per a circuits trifàsics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paràmetres constants Caiguda de tensió (%) Intensitat (A) 

Conductivitat 
(S/m) 

58 

0,03 14,15 
Secció (mm2) 16 

Tensió (V) 400 

𝛿(%) =
𝐿 · 𝑃

𝐶 · 𝑉 · 𝑆
· 100 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜙
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Taula 9.3.1. Resultats dels càlculs de la instal·lació.  

9.3 Taula resum 

 

 

  

 
CONDUCTORS 

SOTERRATS 

CONDUCTORS 

EXTERIORS 
TERRES 

COMANDAMENT I 

PROTECCIONS 

CIRCUITS 

C1 

2 x 6 mm2 Cu 

0,6/1kV XLPE  RV-K 

2 x 2,5 mm2 

0,6/1kV XLPE  

Cable nu 

de 35 mm2 

Int. Mag. Bipolar  16A 

Int. Dif. 40 A Sens. 30 mA 

C2 
Int. Mag. Bipolar  16A 

Int. Dif. 40 A Sens. 30 mA 

C3 
Int. Mag. Bipolar  16A 

Int. Dif. 40 A Sens. 30 mA 

DI - 

3 x 16 mm2 Cu  

0,6/1kV XLPE RZ1-K 

no propagador 

d’incendis. Emissió 

de fum i opacitat 

reduïda 

Cable nu 

de 35 mm2 
Int. Mag. Tetrapolar 25 A 
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Taula 10.1.1.1. Pressupost de desmuntatges, arrencades i gestió de residus.  

10. ESTUDI ECONÒMIC 

Per tenir una idea aproximada de la inversió que suposa la substitució i adaptació de 

l’enllumenat al Decret es realitza una valoració del cost de substitució de la instal·lació 

actual, cal afegir el cost d’implantació d’un sistema de regulació i control de 

l’enllumenat. 

Com que comptem amb dues propostes, HM i LED, a l’hora de fer el pressupost es 

consideraran dos costos finals diferents en funció de les làmpades contemplades. 

 

10.1 Amidaments i pressupost 

 

10.1.1 Desmuntatges, arrencades i gestió de residus 

UT. Descripció Amidament Preu/UT Total 

ut 

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, 

accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m 

d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de 

formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior 

aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

57 52,50 € 2.992,50 € 

ut 

Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic 

o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm 

i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

1 43,87 € 43,87 € 

m 

Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica 

entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament 

o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de 

secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

1800 0,15 € 270 € 

3306,37 € 
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Taula 10.1.2.1. Pressupost de lluminàries. Pròpia 

Taula 10.1.3.1. Pressupost de subministres i muntatges.  

10.1.2 Lluminàries 

UT. Descripció Amidament Preu/UT Total 

ut 

Lluminària d’halogenur metàl·lic de 70 W amb cos 

d’alumini fos a pressió, model Nigra (Prilux), orientació 

regulable, regulable amb doble nivell, classe I, de mides 

562x763x209 mm, IP 66, amb reflector d’alumini i amb 

equip auxiliar de balast i condensador (16W) 

57 302,22 € 17226,54 € (1) 

ut 

Lluminària LED de 18 W amb cos d’alumini fos a pressió, 

model Nigra (Prilux), orientació regulable, regulable a 

doble nivell, classe I, de mides 562x763x209 mm, IP 66, 

IK 08, temperatura de color 4000 K. 

34 448,58 € 15251,72 € (2) 

ut 

Lluminària LED de 24 W amb cos d’alumini fos a pressió, 

model Nigra (Prilux), orientació regulable, regulable a 

doble nivell, classe I, de mides 562x763x209 mm, IP 66, 

IK 08, temperatura de color 4000 K. 

23 448,58 € 10317,34 € (2) 

17226,54 € (1) 

25569,06 € (2) 

10.1.3 Subministraments i muntatges 

UT. Descripció Amidament Preu/UT Total 

ut 

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m 

d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i 

porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau 

de formigó. 

57 236,79 € 13497,03 € 

m 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 

2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat 

superficialment. 

250 1,37 € 342,5 € 

m 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 6 

mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub 
1800 3,17 € 5706 € 

m 
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, 

muntat en malla de connexió a terra 1500 10,24 € 15360 € 

34905,53 € 
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Taula 10.1.4.1. Pressupost de proteccions i mesura. 

Taula 10.1.5.1. Pressupost de ma d’obra.  

 

10.1.4 Proteccions i mesura 

UT. Descripció Amidament Preu/UT Total 

ut 

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de 

material antixoc, amb porta, per a vuit mòduls i 

muntada superficialment 
1 17,95 € 17,95 € 

ut 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 

10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 

kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

3 37,87 € 113,61 € 

ut 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A 

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), 

de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

1 191,52 € 191,52 € 

ut 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 

de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 

0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test 

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, 

de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 

DIN. 

3 87,06 € 261,18 € 

584,26 € 

 

 

10.1.5 Honoraris  

UT. Descripció Amidament Preu/UT Total 

ut Tècnic mig o superior. 1 1.500 € 1.500 € 

1.500 € 
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Taula 10.1.6.1. Pressupost de regulació i control.  

Taula 10.2.1. Resum del pressupost.  

10.1.6 Regulació i control 

UT. Descripció Amidament Preu/UT Total 

ut 
Sistema de regulació d’enllumenat públic CIRLAMP 

manager (Circutor). 1 699 € 699 € 

ut CIRLAMP 8I/8O, mòdul d’entrades i sortides 1 320 € 320 € 

ut CIRLAMP nodo DN, drivers 2 nivells 57 102 € 5.814 € 

6.833 € 

 

10.2 Resum del pressupost 

 

Desmuntatges, arrencades i gestió de residus 3.306,37 € 

Lluminàries 
17.226,54 € (1)  

25.569,06 € (2) 

Subministraments i muntatges 34.905,53 € 

Proteccions i mesura 584,26 € 

Honoraris 1.500 € 

Regulació i control 6.833 € 

Total 64.355,70 € (1) 

72.698,22 € (2) 

Despeses generals 13% 

 

8366,24 € (1) 

9450, 77 € (2) 

Benefici Industrial 6% 3860,14 € (1) 

4361,89  € (2) 

Subtotal 76.582,08 € (1) 

86.510,88 € (2) 

IVA 21% 16.082,24 € (1) 

18.167,28 € (2) 

TOTAL (IVA inclòs) 92664,32 € (1) 

104.678,16 € (2) 

(1) Pressupost amb lluminàries HM. 

(2) Pressupost amb lluminàries LED. 
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11. GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les accions a dur a terme per aconseguir una instal·lació millor i més eficient, van mes 

enllà d’uns canvis físics i tecnològics. Per complir amb els objectius fixats en aquest 

projecte, s’ha de tenir present la gestió òptima de la instal·lació durant tota la seva 

vida útil. Això ho podem aconseguir des d’instal·lar innovadors sistemes tecnològics 

per controlar i gestionar l’enllumenat, fins a aplicar un simple però eficaç programa de 

manteniment passant per instal·lar un simple rellotge astronòmic. 

 

11.1 Regulació i control 

Les dues llumeneres proposades per l’estudi lumínic estan preparades per treballar 

amb un doble nivell (DN) de regulació, és per això que una de les mesures d’estalvi 

energètic a adoptar passa per programar dos nivells de flux diferents en funció de 

l’horari. 

Això serà possible gràcies a la instal·lació del sistema de gestió de l’enllumenat públic 

CIRLAMP (Veure característiques a l’Annex B)  de l’empresa Circutor S.A. Aquest 

sistema té els objectius de reduir el consum energètic, reduir el cost del manteniment 

de la instal·lació i reduir la contaminació i emissions de CO2. 

 

11.1.1 Sistema de gestió CIRLAMP 

CIRLAMP utilitza la tecnologia PLC, és a dir, aprofita les línies elèctriques per 

transmetre la informació. Ens permet fer un control preventiu de les lluminàries i 

millorar l’eficiència energètica. 

Incorpora un rellotge astronòmic que ens permet regular el temps d’encesa i apagada 

que en enllumenat públic van entre 15 i 20 minuts abans i després de la sortida i la 

posta del sol. A part d’aquesta simple aplicació d’encesa i apagada, CIRLAMP també 

ens permet fer la detecció d’averies com per exemple, una làmpada fosa o que 

pampallugueja.  
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Imatge 11.1.1.1. Connexió CIRLAMP nodo. Circutor 

Imatge 11.1.1.2. CIRLAMP manager. Circutor 

Si una làmpada s’encén i s’apaga més de dues vegades en dues hores, CIRLAMP activa 

l’alarma o bé, si un condensador queda obert provocant un augment del consum en la 

reactància, el sistema envia un avís via correu electrònic per a la seva reparació. 

Aquest sistema es pot veure complementat afegint CIRLAMP nodo, un component 

regula i controla a partir de la potència, el consum i l’horari i que recull informació de 

cada làmpada i que informa per exemple, quan aquesta està fosa. També ens permetrà 

fer una monitorització de la instal·lació mesurant els consums d’aquesta. 

 

 

La implantació d’aquesta tecnologia és ideal per a controlar zones de gran superfície 

on serien necessàries unes labors d’observació per al manteniment constants ja que, 

d’aquesta manera i a través d’una aplicació web podem optimitzar aquest procés. 
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Taula 11.1.1.1. Característiques CIRLAMP manager. Circutor 

Imatge 11.1.1.3. CIRLAMP nodo. Circutor 

Taula 11.1.1.2. Característiques CIRLAMP nodo. Circutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES CIRLAMP MANAGER 

Alimentació  a 230 Vac 

Consum < 2W 16 VA 

Comunicació PLC 

Protecció IP 41 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES CIRLAMP NODO 

Alimentació  a 230 Vac 

Consum < 2W 16 VA 

Comunicació PLC 

Sortida relé principal 250 V – 10 A 

Sortida DN 250 V – 3 A 

Protecció IP 65 
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Gràfic 11.2.1.1. Corba de regulació del període d’estiu. 

Gràfic 11.2.1.2. Corba de regulació del període  d’hivern. 

11.1.2 Regulació doble nivell (DN) 

A través del sistema CIRLAMP aplicarem una reducció del flux durant les hores de 

matinada quan l’activitat és pràcticament inexistent. Aquesta reducció serà del 30% 

podent augmentar fins al 45% i es convertirà en la manera més directa i senzilla 

d’obtenir un estalvi.  
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Per tant, els horaris de funcionament per al doble nivell de regulació quedarien de la 

següent manera: 

 Horari d’estiu: de 1:00h a 7:00h funcionament al 70%, la resta al 100%. 

 Horari d’hivern: de 23:00h a 5:30h funcionament al 70%, la resta al 100%. 

Aquests horaris han estat escollits perquè a l’estiu hi ha més activitat nocturna que a 

l’hivern, pel que fa a l’hora de començament de la reducció i perquè a l’estiu hi ha més 

hores de llum natural que a l’hivern, pel que fa a l’encesa de l’enllumenat. L’encesa de 

l’enllumenat a l’hivern és possible que sigui abans que a altres indrets degut a 

l’emplaçament geogràfic del municipi. 

Per últim, afegir que aquesta proposta de reducció i els seus percentatges poden ser 

modificats entre el 30 i el 45% de reducció. Quanta més reducció s’hi apliqui, més gran 

serà l’estalvi. En cap cas però, la reducció ha d’afectar considerablement la qualitat de 

la il·luminació o la seguretat de la zona. 

 

11.2 Programa de manteniment 

Totes les instal·lacions d’enllumenat públic dependents de l’Ajuntament seran 

sotmeses a un manteniment que contempla, d’una banda, un control de 

funcionament. Tot i disposar d’elements com el CIRLAMP, és necessari tenir un bon pla 

de manteniment. 

Els principals problemes o averies que ens poden trobar en una instal·lació 

d’enllumenat públic són els següents: 

 Làmpades foses per fi de la vida útil, mal estat de la làmpada o averia l’equip 

auxiliar. 

 Pampallugueig a causa del balast deteriorat. 

 Caiguda de línies d’alimentació degut a l’averia d’un interruptor magnetotèrmic 

o diferencial o perquè s’hagi fos un fusible. 

 Consums elevats no esperats que provoquen un increment de la despesa degut 

a un baix factor de potència. 
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La prestació del control de funcionament té com a objectiu localitzar incorreccions en 

l’estat de les instal·lacions, procedint a reparar-les i tractant, al mateix temps, de 

prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica de tots els elements que les 

composen. 

 

 Control d’encesa de les instal·lacions 

Aquest control s’efectuarà mitjançant uns recorreguts, amb una periodicitat com a 

mínim mensual, amb la finalitat de detectar i corregir qualsevol mal funcionament 

en l’horari d’encesa de les instal·lacions d’enllumenat públic. 

Comprovar la posada en marxa de totes les lluminàries. 

Garantir que les instal·lacions entrin en funcionament dintre de l’horari normal. Es 

tracta de detectar aquells enllumenats que pateixen disfunció en el seu horari 

d’encesa i/o apagada. 

Obtenir un òptim nivell de servei, amb la seguretat per a les persones i les coses 

prescrita per la legislació vigent amb eficàcia i eficiència. 

 

 Control de làmpades en servei 

Aquest control es realitzarà mitjançant un recorregut d’inspecció durant les hores 

de funcionament i amb una periodicitat com a mínim quinzenal. 

Per assegurar una inspecció sistemàtica de tots els elements, es important establir 

un recorregut, que permeti visualitzar tots els punts de llum de la població. 
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 Control d’estat dels elements mecànics 

Amb una periodicitat anual, es realitzarà una inspecció general diürna de totes les 

instal·lacions per tal de comprovar l’estat de conservació dels elements mecànics, 

suports, llumeneres, portelles, arquetes, etc. 

 

 Reparació d’averies 

Aquestes incidències es reparen normalment durant la inspecció nocturna, ja que 

comporten poc temps i una manipulació senzilla. 

Les reparacions provisionals, són les que es realitzen quan hi ha avaries que no es 

poden resoldre de forma definitiva en el moment de la detecció, però que 

comporten un perill o afecten de manera important un sector de l’enllumenat. En 

aquests casos, es faran les reparacions provisionals, i es passarà la notificació 

corresponent per a que es faci la reparació definitiva. 

Les reparacions diürnes estan encaminades a completar el treball que es realitza de 

nit. El tipus d’operacions que es realitzen són les que pels seus condicionaments no 

es poden fer durant l’horari nocturn. 

 

 Verificació de les instal·lacions 

Amb una periodicitat anual s’haurà de realitzar un repàs general de tots els 

elements dels quadres, incloent el propi armari així com el greixat de panys i 

frontisses. 

Així mateix, es verificaran amb la mateixa periodicitat les característiques 

elèctriques de les instal·lacions; aquesta verificació constarà de les següents 

operacions: 
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 Centres de comandament  i control 

 Comprovació del calibrat i funcionament correcte dels aparells de 

control i protecció. 

 Comprovació de l’aïllament: 

o Entre conductors. 

o Entre conductors i terra. 

 Comprovació de la tensió d’entrada. 

 Comprovació del factor de potència. 

 Comprovació de les intensitats per fase. 

 Comprovació dels elements mecànics i de la tanca de les caixes de 

protecció. 

 Neteja general, ajust i greixat de contactes i connexions. 

 Lectura de comptadors si existeixen. 

 

 Servei de guàrdia 

Es disposarà d’un sistema de localització permanent tant en dies laborables com en 

festius, per tal de poder atendre avaries o accidents que afectin l’enllumenat públic 

de poder ser requerit per a una intervenció d’emergència a qualsevol hora del dia o 

de la nit. 

Tant el personal de l’Ajuntament com la Policia Municipal tindran en tot moment el 

telèfon de contacte per localitzar el personal de manteniment, ja sigui per 

comunicar una incidència que han detectat ells mateixos o a través d’un veí. 

A part d’un control de funcionament, també hem de tenir present una conservació 

preventiva que inclou el següent: 

 

 Reposició general de làmpades 

L’Ajuntament projectarà un programa anual de les làmpades que servirà com a 

calendari per a l’execució d’aquestes operacions. Aquest programa contemplarà la 
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reposició general, cada 3 o 4 anys, de les làmpades instal·lades a l’enllumenat públic de 

la urbanització, a raó d’una tercera o quarta part anual. 

Sempre que sigui possible, el canvi de làmpades es farà coincidir amb el programa de 

neteja de llumeneres. Es important assenyalar els beneficis que comportar el fer 

coincidir la reposició amb la neteja de llumeneres, atès que no només es redueixen els 

costos, sinó que a més, s’aconsegueixen, en una operació, resultats molt millors 

referents que al nivell d’il·luminació. 

 

 Neteja general de llumeneres 

La neteja de llumeneres es farà coincidir sempre que sigui possible amb l’operació de 

reposició general de làmpades. D’aquesta forma es garantirà que cada cop que es 

canviï una làmpada, es procedirà a netejar la seva llumenera. 

L’operació de neteja comprendrà tant l’interior com l’exterior de la llumenera i es 

realitzarà d’acord amb la metodologia que a continuació es descriu: 

Per a la neteja dels plàstics i dels vidres es farà servir un detergent de base neutra i 

amoniacada fregant suaument la superfície, tant exterior com interior, amb un drap 

impregnat amb detergent i deixant-lo actuar durant uns minuts, per eliminar 

posteriorment la brutícia amb un drap amamrat d’aigua i es finalitzarà aplicant un 

spray amb un producte inhibidor de la pols. 

Respecte als reflectors i a les llumeneres, s’utilitzaran productes líquids aplicats amb 

camusses. 

Els resultats són bons en la part exterior de les llumeneres, així com a les interiors que 

no estiguin molt recremades. 

Sempre que es faci neteja de la llumenera es comprovarà l’estat del sistema òptic, així 

com el de la resta d’elements que la composen. 
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 Manteniment de la numeració de quadres i suports 

A fi de poder portar un control exhaustiu, informatitzat i fiable, considerem important 

la realització d’aquesta operació, tant sobre plànol com sobre terreny. 

Proposem el següent model: 

 

 

 

Etiquetes com aquestes aniran sobre el suport de la llumenera i en el cas de l’exemple, 

significa que es tracta d’una instal·lació d’enllumenat públic (EP) i que ens trobem en la 

llumenera número cinc (05) del circuit 1 (C1). 

El principal objectiu de la numeració es la identificació ràpida i senzilla dels suports i 

quadres, tant per part del personal de manteniment, veïns, policia, responsables 

municipals... 

La numeració mitjançant etiquetes permet que qualsevol persona que detecti un 

problema en un punt de llum pugui comunicar de forma clara i inequívoca en els 

costos de reparació 

 

 

 

 

  

 

 

  

EP-C1/05 
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Taula 12.1.1. Consum teòric amb lluminàries de HM.  

12. BALANÇ COMPARATIU 

12.1 Balanç energètic  

Fins al moment hem conegut el consum que té la nostra instal·lació a nivell real a 

través de la facturació que fa l’empresa subministradora. Ara però, haurem de per uns 

càlculs més teòrics per saber el consum energètic que tindrien cada una dels dos tipus 

de lluminàries (HM i LED).  

Segons l’IDAE, una instal·lació d’enllumenat públic exterior està de 4100 a 4200h en 

funcionament a l’any. Per tant, coneixent la potència de la instal·lació podem saber el 

consum teòric que aquesta tindria. 

Per fer-ho més exacte, utilitzarem una fulla de càlcul on hi ha les hores exactes de 

funcionament de cada mes i mesurades dia a dia. Cal dir però, que el sumatori d’hores 

és molt pròxim al que proporciona l’IDAE. 

Si calculem el consum teòric amb halogenur metàl·lic, al tractar-se de làmpades de la 

mateixa potència que les que hi ha actualment, estaríem calculant també el consum 

teòric que tindríem a dia d’avui.  

CONSUM TEÒRIC AMB HM 

MESOS 
POTÈNCIA 

(kW) 

Funcionament 

P1(h) 

Funcionament 

P3(h) 

Consum P1 

(kWh) 

Consum P3 

(kWh) 

Total P1 + 

P3 (kWh) 
DIES 

GENER 3,99 111,50 308,11 444,89 1229,36 1674,24 31 

FEBRER 3,99 92,31 275,38 368,32 1098,77 1467,08 29 

MARÇ 3,99 85,16 266,29 339,79 1062,50 1402,29 31 

ABRIL 3,99 63,36 237,55 252,81 947,82 1200,63 30 

MAIG 3,99 41,40 235,35 165,19 939,05 1104,23 31 

JUNY 3,99 36,57 212,17 145,91 846,56 992,47 30 

JULIOL 3,99 40,26 227,52 160,64 907,80 1068,44 31 

AGOST 3,99 57,40 244,08 229,03 973,88 1202,91 31 

SETEMBRE 3,99 80,13 248,26 319,72 990,56 1310,28 30 

OCTUBRE 3,99 108,51 271,34 432,95 1082,65 1515,60 31 

NOVEMBRE 3,99 123,43 282,35 492,49 1126,58 1619,06 30 

DESEMBRE 3,99 131,47 308,08 524,57 1229,24 1753,80 31 

TOTAL  971,5 3116,8 3876,26 12434,76 16711,03 
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Gràfic 12.1.1. Consum teòric amb lluminàries de HM.  

 

 

 

Tal i com s’ha plantejat en el punt anterior de gestió i control, una de les propostes per 

millor l’eficiència és instal·lar un sistema que ens permeti regular el flux de cada 

lluminària. Aquest gest se’ns traduirà directament en una reducció del consum. Es 

tractarà de reduir el flux un 30% durant 6 hores (entre les 00h i les 06h.) del període 

vall o nocturn (P3), que per altra banda també és on es concentra la major part del 

consum. Tindrem 6h amb reducció i 6h sense. 
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Taula 12.1.2. Reducció del consum HM amb regulació de doble nivell.  
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Gràfic 12.1.2. Consum teòric amb lluminàries de HM i DN.  

DOBLE NIVELL HM AMB REDUCCIÓ DE 6H ( 00:00H  a 6:00H) al 70% 

MESOS 
Consum P1 

(kWh) 

Consum P3 al 

70% (kWh) 

Consum P3 

no DN (kWh) 

Total P3 

(kWh) 

Total P1+P3 

(kWh) 

REDUCCIÓ 

P3 

GENER 444,89 519,50 487,22 1006,72 1451,60 13,30% 

FEBRER 368,32 485,98 404,51 890,49 1258,81 14,20% 

MARÇ 339,79 519,50 320,36 839,86 1179,64 15,88% 

ABRIL 252,81 502,74 229,62 732,36 985,17 17,95% 

MAIG 165,19 519,50 196,91 716,40 881,59 20,16% 

JUNY 145,91 502,74 128,36 631,10 777,01 21,71% 

JULIOL 160,64 519,50 165,66 685,16 845,80 20,84% 

AGOST 229,03 519,50 231,74 751,24 980,26 18,51% 

SETEMBRE 319,72 502,74 272,36 775,10 1094,82 16,44% 

OCTUBRE 432,95 519,50 340,51 860,00 1292,96 14,69% 

NOVEMBRE 492,49 502,74 408,38 911,12 1403,60 13,31% 

DESEMBRE 524,57 519,50 487,10 1006,60 1531,16 12,69% 

TOTAL    9806,14 13682,43 16,64% 
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Taula 12.1.3. Consum teòric amb lluminàries LED.  

Gràfic 12.1.3. Consum teòric amb lluminàries LED.  

Per poder comparar els dos tipus de tecnologies, fem el mateix per a la opció que 

canvia les làmpades de descàrrega per làmpades LED. 

CONSUM TEÒRIC AMB LED 

MESOS 
POTÈNCIA 

(kW) 

Funcionament 

P1(h) 

Funcionament 

P3(h) 

Consum P1 

(kWh) 

Consum P3 

(kWh) 

Total P1 + 

P3 (kWh) 
DIES 

GENER 1,164 111,50 308,11 129,79 358,64 488,43 31 

FEBRER 1,164 92,31 275,38 107,45 320,54 427,99 29 

MARÇ 1,164 85,16 266,29 99,13 309,96 409,09 31 

ABRIL 1,164 63,36 237,55 73,75 276,51 350,26 30 

MAIG 1,164 41,40 235,35 48,19 273,95 322,14 31 

JUNY 1,164 36,57 212,17 42,57 246,97 289,53 30 

JULIOL 1,164 40,26 227,52 46,86 264,83 311,70 31 

AGOST 1,164 57,40 244,08 66,81 284,11 350,92 31 

SETEMBRE 1,164 80,13 248,26 93,27 288,97 382,25 30 

OCTUBRE 1,164 108,51 271,34 126,31 315,84 442,15 31 

NOVEMBRE 1,164 123,43 282,35 143,67 328,66 472,33 30 

DESEMBRE 1,164 131,47 308,08 153,03 358,61 511,64 31 

TOTAL  971,5 3116,8 1130,83 3627,58 4758,41 
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Taula 12.1.4. Reducció del consum LED amb regulació de doble nivell.  

Taula 12.1.5. Resum balanç energètic. 

DOBLE NIVELL LED AMB REDUCCIÓ DE 6H ( 00:00H  a 6:00H) al 70% 

MESOS 
Consum P1 

(kWh) 

Consum P3 al 

70% (kWh) 

Consum P3 

no DN (kWh) 

Total P3 

(kWh) 

Total P1+P3 

(kWh) 

REDUCCIÓ 

P3 

GENER 129,79 151,55 142,14 293,69 423,47 13,30% 

FEBRER 107,45 141,78 118,01 259,78 367,23 14,20% 

MARÇ 99,13 151,55 93,46 245,01 344,14 15,88% 

ABRIL 73,75 146,66 66,99 213,65 287,40 17,95% 

MAIG 48,19 151,55 57,44 209,00 257,19 20,16% 

JUNY 42,57 146,66 37,45 184,11 226,68 21,71% 

JULIOL 46,86 151,55 48,33 199,88 246,74 20,84% 

AGOST 66,81 151,55 67,61 219,16 285,97 18,51% 

SETEMBRE 93,27 146,66 79,45 226,12 319,39 16,44% 

OCTUBRE 126,31 151,55 99,34 250,89 377,19 14,69% 

NOVEMBRE 143,67 146,66 119,14 265,80 409,47 13,31% 

DESEMBRE 153,03 151,55 142,10 293,65 446,69 12,69% 

TOTAL    2860,74 3991,57 16,64% 

 

Pel que fa la reducció en tant per cent aplicant el doble nivell de regulació, és 

exactament el mateix ja que en els dos casos les hores de reducció són les mateixes 

(6h) i per tant es manté la proporció encara que la potència instal·lada sigui diferent. 

El fet més destacat però és la sorprenent reducció energètica en termes generals 

degut a la disminució de la potència de les làmpades de 70 W a 18-24 W. 

 

 

POTÈNCIA 

INSTAL·LADA 

(kW) 

Consum 

P1 

(kWh) 

Consum 

P3 

(kWh) 

CONSUMS 

TOTALS 

(kWh) 

ESTALVI 

(kWh) 

REDUCCIÓ 

(%) 

HM 3,99 3876,26 12434,76 16711,03 
11952,62 71,53 

LED 1,164 1130,83 3627,58 4758,41 
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Taula 12.2.1. Cost de l’energia sense doble nivell de regulació.  

Taula 12.2.2. Cost de l’energia amb doble nivell de regulació.  

12.2 Balanç econòmic 

Tot estalvi energètic sempre va associat a un estalvi econòmic. Així doncs en les 

següents taules podem observar la diferència entre el cost energètic actual (valors 

reals), el cost energètic teòric amb instal·lació d’HM i el cost energètic teòric amb 

instal·lació LED. 

Per obtenir el cost energètic només hem de multiplicar el total de consums en els dos 

períodes (P1 i P3) per els seus preus corresponents. 0,07 € per al període vall i 0,14€ 

per al període punta. El cost actual (real) el podem veure en l’apartat 7 “Dades 

energètiques” d’aquesta memòria. Els valors econòmics d’aquestes taules només 

contemplen el preu de l’energia sense cap tipus d’impostos ni taxes. 

 

Energia 
consumida 

període 
punta P1 

(kWh) 

Energia 
consumida 

període 
vall P3 
(kWh) 

Preu 
període 

punta P1 
(€) 

Preu 
període 
vall P3 

(€) 

Cost 
període 

punta (€) 

Cost 
període 
vall (€) 

Cost total 
(€) 

Estalvi 
HM-LED 

(%) 

VSAP (dades 
reals any 

2015)  
4261 21231 

0,14 0,07 

596,54 1486,17 2082,71 - 

HM (teòric) 3876,29 12434,76 542,68 870,43 1413,11 
70,83 

LED (teòric) 1130,83 3627,58 158,32 253,93 412,25 

 

 

Si fem els mateixos càlculs però aplicant el doble nivell amb una reducció del flux del 

30% durant 6h del període P3, el cost és inferior. 

 

Energia 
consumida 

període 
punta P1 

(kWh) 

Energia 
consumida 

període 
vall P3 
(kWh) 

Preu 
període 

punta P1 
(€) 

Preu 
període 
vall P3 

(€) 

Cost 
període 

punta (€) 

Cost 
període 
vall (€) 

Cost total 
(€) 

Estalvi 
HM-LED 

(%) 

VSAP (dades 
reals any 

2015)  
4261 21231 

0,14 0,07 

596,54 1486,17 2082,71 - 

HM 3876,29 9806,14 542,68 686,43 1229,11 
70,83 

LED 1130,83 2860 158,32 200,2 358,52 
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Taula 12.3.1. Estalvi en emissions de CO2 HM-LED.  

Al igual que passava amb les dades d’energia, l’estalvi en % continua sent el mateix 

amb o sense doble nivell de regulació però, el més destacable és que l’estalvi es manté 

al voltant del 70% ja sigui en termes energètics o econòmics. 

Segons les dades anteriors, l’estalvi i el consum energètic d’una instal·lació és 

directament proporcional a la potència instal·lada. De la mateixa manera, podem 

augmentar l’estalvi en funció del % de reducció que apliquem en horari nocturn, a més 

reducció de flux, menys consum. 

 

12.3 Balanç d’emissions de CO2 

Poden haver-hi vàries lectures a l’hora de comparar les dades de dues propostes 

d’instal·lacions. Un cop realitzades les més importants i significatives com són 

l’energètica i l’econòmica, farem referència al que podria ser l’impacte ambiental, en 

aquest cas a través de les emissions de CO2. I és que, a l’hora de triar la opció i el 

disseny per una instal·lació s’ha de buscar un equilibri, salvant les diferències, entre 

energia, economia i medi ambient. 

 

Consum energètic 
(kWh) 

Mix elèctric (g 
de CO2/kWh) 

Emissions 
anuals (g de 

CO2/any) 

Estalvi HM-LED 
(g de CO2/any) 

Estalvi HM-LED 
(%) 

VSAP (dades reals any 
2015)  

26136 

380 

9931680 - - 

HM 16711,03 6350191,4 
4541995,6 71,53 

LED 4758,41 1808195,8 

 

Les emissions de CO2 són directament proporcionals a la quantitat d’energia 

consumida i per tant a la quantitat de potència instal·lada. Reduint aquest darrer 

terme, aconseguirem reduir els dos termes que en depenen (energia i emissions). Amb 

el canvi de làmpades de descàrrega per làmpades LED, deixem d’emetre 4,54 t de CO2 

a l’any, un 70% menys que actualment. 
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Taula 13.1. Resum de consum amb DN i sense DN  

13. RETORN DE LA INVERSIÓ 

L’execució d’aquest projecte haurà de ser efectiva a curt termini ja que l’estat de la 

instal·lació actual precisa d’una substitució immediata. És per això que es tracta d’una 

inversió indiscutible a fer en el municipi. Per aquest motiu, calcularem el retorn de la 

inversió feta a través de l’estalvi que es produiria en instal·lar làmpades LED en lloc de 

làmpades de descàrrega. 

Recordem la taula resum corresponent al punt 12.1 Balanç energètic i afegint els 

consums amb l’aplicació del doble nivell de regulació, amb els quals calcularem el 

retorn de la inversió. 

 

Potència 

instal·lada 

(kW) 

Consum 

P1 (kWh) 

Consum 

P3 (kWh) 

Consums 

totals 

(kWh) 

Consum 

P1 amb 

DN (kWh) 

Consum P3 

amb DN 

(kWh) 

Consums 

totals amb 

DN (kWh) 

HM 3,99 3876,26 12434,76 16711,03 3876,26 9806,14 13682,43 

LED 1,164 1130,83 3627,58 4758,41 1130,83 2860,74 3991,57 

Estalvi (kWh)     2745,43 6945,4 9690,83 

 

 

El retorn de la inversió que calcularem però és estrictament el que ens ocupen les 

lluminàries i els elements lumínics ja que són els que ens proporcionen l’estalvi. Així 

doncs com que comparem l’estalvi del LED respecte el HM i la seva corresponent 

amortització, la inversió amb la qual treballarem serà el pressupost del punt 10.1.2 

Lluminàries que resulta ser de 25.569,06 € (sense impostos). 

Per conèixer el temps de retorn de la inversió, determinem els preus als que pagaríem 

l’energia (sense impostos ni taxes). En període P1 pagarem un preu de 0,14 €/kWh 

mentre que en el període P2 pagarem un preu de 0,07 €/kWh. 
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Taula 13.2. Retorn de la inversió  

Inversió del projecte 25.569,06  € 

Estalvi energètic amb DN 
P1 P3 

2745,43 kWh 6945,40 kWh 

Preu de l’energia 
P1 P3 

0,14 €/kWh 0,07 €/kWh 

Estalvi econòmic 

P1 P3 

384,36 € 486,18€ 

870,53 €/any 

Temps d’amortització 29,37 anys 

  

 

Hem treballat única i exclusivament amb la partida 10.1.2 del pressupost perquè és la 

que realment ens proporciona l’estalvi energètic i el que calculem, és una amortització 

energètica per poder veure de manera més clara el que significa instal·lar un o altre 

tipus d’il·luminació. 

Calcular una amortització de la totalitat del cost de l’obra a partir de l’estalvi energètic 

és possible des d’un punt de vista teòric (120 anys aproximadament), però no des d’un 

punt de vista pràctic ja que no hi ha cap instal·lació que pugui tenir una vida útil de 120 

anys. 
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14. CONCLUSIONS 

En aquesta memòria hem pogut conèixer una mica les instal·lacions d’enllumenat 

públic. Unes instal·lacions que es troben en constant desenvolupament en busca de la 

màxima comoditat al mínim cost. És per això que en el desenvolupament d’aquesta 

memòria s’han tractat conceptes elèctrics i/o lumínics purament tècnics i normatius, 

però sempre des d’un punt de vista més ergonòmic intentant treure el màxim 

rendiment reduint el consum energètic. 

Després de poder veure dues propostes que es diferenciaven en el tipus de làmpada a 

utilitzar, es pot observar la gran diferència que hi ha entre instal·lar làmpades de 

descàrrega o làmpades LED. Amb una instal·lació renovada i similar a la actual amb 

làmpades HM tindríem un consum anual de 16.711,03 kWh, mentre que amb 

làmpades LED quedaria en tant sols 4758,41 kWh. Un estalvi directe del 70%. 

Una reducció del consum energètic va directament associada a una reducció de les 

emissions de CO2 que s’utilitzen, cada vegada més, com a mètode comparatiu i 

d’impacte ambiental que una organització o una instal·lació tenen envers el medi 

ambient i les emissions de GEH que produeixen. Amb el canvi de làmpades de 

descàrrega a LED evitaríem l’emissió de 4,54 t de CO2 cada any. 

Tot això sense aplicar cap tipus de tecnologia complementària que ens ajudi a reduir 

directament el consum. Només cal aplicar una simple regulació de doble nivell amb 

una reducció del flux del 30% per reduir el consum en un 16%. 

Per acabar de completar la instal·lació i prolongar al màxim la seva vida útil podent 

aconseguir una mica més d’eficiència, hem parlat sobre regulació i control. 

Actualment, disposem de productes que ens permeten gestionar i controlar les 

instal·lacions d’enllumenat públic de manera còmode, eficaç i aconseguint un major 

estalvi simplement detectant avaries o permetent programar com, quan i a quin nivell 

volem que funcioni la nostra instal·lació. 
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Taula 14.1. Sumari comparatiu.   

Finalment i després de veure les indiscutibles millores, l’opció LED seria la ideal per a 

fer la substitució d’aquesta antiga instal·lació i dotar-la de la màxima eficiència 

disponible actualment, per tant sols 8.000 € més que instal·lar làmpades de 

descàrrega. 

Descripció Instal·lació actual Opció LED % 

Nombre de lluminàries 57 57 - 

Potència de la instal·lació 3990 W 1164 W -70% 

Consum energètic 16.711,03 kWh 4758,41 kWh -70% 

Cost energètic 1.413,11 € 358,52 € -75% 

Emissions de CO2 6,35 t de CO2/any 1,81 t de CO2/any -72% 
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