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La prevenció de la contaminació lumínica.La prevenció de la contaminació lumínica.

Oportunitat de millora
d’instal·lacions d’enllumenats 

exteriors

Renovació d’instal·lacions



Normativa.Normativa.

REBT, Decret 842/2002 de 2 d’agost i Instruccions Tècniques 
Complementàries, en especial la ITC-BT09.

Normes tècniques municipals per a les instal·lacions d’enllumenat públic 
exterior. 

Ordenança de Prevenció de la Contaminació Lluminosa.

Llei 6/2001, de 31 de maig del Parlament de Catalunya, d'”Ordenació 
Ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn”.

Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001. 

Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i 
les seves I.T.C., aprovat pel RD 1890/2008, de 14 de novembre.



Oportunitat de millora d’instal·lacions.Oportunitat de millora d’instal·lacions.

REBT, Decret 842/2002 de 2 d’agost i Instruccions 
Tècniques Complementàries, en especial la ITC-BT09.

Inspeccions periòdiques.

Plans d’adequació d’instal·lacions elèctriques.

Normes tècniques municipals.

Cal legalitzar abans del 18 de setembre de 2010 totes 
aquelles instal·lacions elèctriques de les que no tenim 
documentació (butlletins o elec 1) i estan fetes amb 
reglaments anteriors al REBT del 2002.



Oportunitat de millora d’instal·lacions.Oportunitat de millora d’instal·lacions.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'”Ordenació Ambiental de 
l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn”.

Plans d’adequació de contaminació lumínica.

Substitució de pàmpols amb F.H.S superior al permès per la 
normativa vigent.

Canvi de làmpades contaminants.

Regulació de flux.

Adequació dels nivells lumínics existents.



Oportunitat de millora d’instal·lacions.Oportunitat de millora d’instal·lacions.

Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves I.T.C., aprovat pel RD 

1890/2008, de 14 de novembre.

Subvencions ICAEN: ORDRE ECF/407/2009, de 15 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència 
energètica en règim reglat en el marc del Pla d’acció de 
l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2009. 



Oportunitat de millora d’instal·lacions.Oportunitat de millora d’instal·lacions.

Nou Marc Tarifari

Entrada del Mercat Lliure.

Desaparició de la tarifa B.0 (1 de gener de 2007).

Reinvertir l’estalvi energètic en millora d’instal·lacions.

Ajustament de potències contractades (maxímetres).

Compensació energia reactiva.



L’enllumenat públic exterior a Girona.L’enllumenat públic exterior a Girona.

Núm. Habitants Densitat de  població

total    94.484 2.415,20

àmbit urbà    91.927 6.896,25

Punts de llum Lluminàries Bombetes Quadres elèctrics

15.700 17.193 19.532 263

(Font: Ajuntament de Girona, 01/10/2008)

Nombre de quadres segons tarifa contractada

77

51

19

113

3

2.0.1 DH

2.0.2 DH

2.0.3 DH

3.0.1 DH

3.0.2 DH

2.0.1DH
2.0.2DH

2.0.3DH

3.0.1DH

3.0.2DH

Nombre de quadres segons tarifa contractadaNombre de quadres elèctrics

73

76

113

<=10 kW

<10 <= 15 kW

<15 kW

≤ 10 kW

>15 kW

>10kW & ≤15 kW



ZonificaciZonificacióó segons la segons la 
vulnerabilitat a la vulnerabilitat a la 

contaminacicontaminacióó lluminosalluminosa

Proposta de zonificació per a la protecció
lluminosa del terme municipal de Girona 
aprovada per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del departament de MAH de la 
Generalitat de Catalunya.

E1. Màxima protecció: espais d’interès natural,
àrees de protecció especial o àrees  de  la
xarxa Natura 2000. 

E2.  Sòl no urbanitzable fora d’espais E1.

E3.  Sòl urbà o urbanitzable.

E4.  Sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats.





Classificació i tipus de via.Classificació i tipus de via.

1.   VIES DE TRÀFIC DE VEHICLES INTENS.

2.   VIES DE TRÀFIC DE VEHICLES NORMAL.

3.   VIES COMERCIALS AMB TRÀFIC INTENS.

4.   VIES COMERCIALS AMB TRÀFIC NORMAL.

5.   VIES URBANES NO COMERCIALS.

6.   ZONES DE VIANANTS.

7.   VIES URBANES RESIDENCIALS.

8.   ZONES INDUSTRIALS.

9.   CASC ANTIC.

10.  PARCS I JARDINS. 



Classificació i tipus de via.Classificació i tipus de via.

1. VIES DE TRÀFIC DE VEHICLES INTENS.

Carrers o vies urbanes amb tràfic intens de vehicles amb IMD > 15.000.  Travesseres, 
carreteres, rondes de circumval·lació, carrers d’elevada intensitat de trànsit. Els nivells 
lumínics requerits són elevats, per raons de seguretat . 

2.  VIES DE TRÀFIC DE VEHICLES NORMAL.

Carrers o vies urbanes de caràcter marcadament viari amb IMD > 15.000. Són carrers o 
vies de connexió entre barris on l’activitat comercial és baixa i on l’activitat principal és el 
pas de vehicles.

Em mínim Via (lux) Em màxim Via (lux) Um %FHS

20 30 0.55 5

Em mínim Via (lux) Em màxim Via (lux) Um %FHS

15 20 0.5 5



Classificació i tipus de via.Classificació i tipus de via.

3.  VIES COMERCIALS AMB TRÀFIC INTENS.

Vies urbanes on l’activitat comercial és important. L’ocupació de vianants pren rellevància, 
i hi ha un tràfic de vehicles important.

4.  VIES COMERCIALS AMB TRÀFIC NORMAL.

Són carrers amb gran activitat comercial i per tant de trànsit de vianants, però amb tràfic 
de vehicles poc important.

Em mínim Via 
(lux)

Em màxim 
Via (lux)

Em mínim
Vorera (lux)

Em màxim 
Vorera (lux)

20 7 1215

Um %FHS

0.5 15

Em mínim Via 
(lux)

Em màxim 
Via (lux)

Em mínim
Vorera (lux)

Em màxim 
Vorera (lux)

15 5 710

Um %FHS

0.4 15



Classificació i tipus de via.Classificació i tipus de via.

5.  VIES URBANES NO COMERCIALS.

Carrers on l’activitat comercial és nul·la o poc important i la circulació de vehicles 
és d’intensitat baixa.

6.  ZONES DE VIANANTS.

Vies tancades al tràfic de vehicles on l’ocupació és exclusivament de vianants.

7.  VIES URBANES RESIDENCIALS.

Carrers sense activitat comercial. L’únic trànsit de vehicles que es produeix és el necessari 
per l’accés a les vivendes per part dels veïns. Carrers de zones residencials (urbanitzacions 
o polígons d’habitatges), normalment lluny del nucli principal de la ciutat.

Em mínim Via (lux) Em màxim Via (lux) Um %FHS

10 15 0.4 5

Em mínim Voreres (lux) Em màxim Voreres (lux) %FHS

5 10 15

Em mínim Via (lux) Em màxim Via (lux) Um %FHS

4 7 0.2 5



Classificació i tipus de via.Classificació i tipus de via.

8. ZONES INDUSTRIALS.

Vies situades en polígons industrials o similars. Es donaran paràmetres per donar seguretat i 
facilitar el tràfic intens dins d’aquestes zones.

9. CASC ANTIC.

Per les especials característiques de la ciutat de Girona, es considera com un cas especial i es 
tracta a part. Com és una zona amb caràcter turístic cal tenir especial cura en proveir-lo d’un 
enllumenat eficient però que al mateix temps respecti l’entorn monumental de la zona.

10. PARCS I JARDINS. 

Les zones ajardinades presenten condicions totalment diferents. Els requeriments lumínics variaran 
per atenir-se al diferent entorn paisatgístic. Es podrà utilitzar llum de color blanc amb l’autorització
expressa dels Serveis Tècnics Municipals.

Em mínim Via (lux) Em màxim Via (lux) Um %FHS

10 12 0.4 5

Em mínim
Via (lux)

Em màxim 
Via (lux)

Em mínim
Vorera (lux)

Em màxim 
Vorera (lux)

10 5 75

Um %FHS

0.3 15

Em mínim Via
(lux)

Em màxim 
Via (lux)

Em mínim 
Vorera (lux)

Em màxim

Vorera (lux)

12 5 1010

Um %FHS

0.3 15



Nivells lumínics per als carrers de Girona.Nivells lumínics per als carrers de Girona.

 

TIPUS DE ZONA 
Em mínim via 

(lux) 
Em màxim via 

(lux) Um 
Em mínim 

voreres (lux) 
Em màxim 

voreres  (lux) % FHS 

  Viari tràfic intens 20 30 0.55   5 

  Viari Tràfic normal 15 20 0.5   5 

  Comercial tràfic intens 15 20 0.5 7 12 15 

  Comercial tràfic normal 10 15 0.4 5 7 15 

  Urbana no comercial 10 15 0.4   5 

  De vianants    5 10 15 

  Residencial 4 7 0.2   5 

  Industrial 10 12 0.4   5 

  Casc antic 10 12 0.3 5 10 15 

  Parcs i jardins 5 10 0.3 5 7 15 





Pla Luminotècnic d’AdequacióPla Luminotècnic d’Adequació

Què fa? 

Analitza tots els elements que formen part de les instal·lacions d’il·luminació 
exterior, tenint present la normativa vigent.

Proposa mesures d’adequació per normalitzar i adequar totes les instal·lacions 
d’enllumenat públic exterior.

Què vol aconseguir?

Reducció en la contaminació lluminosa.

Condicions lumíniques i de seguretat adequades per a les activitats urbanes.

Màxima eficiència energètica, segons les necessitats de la població i els 
requeriments exigits per la normativa.

Convertir-se en un document de referència que marqui unes directrius per a
poder continuar treballant per arribar a un estat d’optimització.



Pla Luminotècnic d’AdequacióPla Luminotècnic d’Adequació

Elements que estudia: 

Làmpades: tipus, potència, flux.

Pàmpols: tipus, flux emès, FHS, posició, orientació.

Sistemes de control i regulació: mecanismes d’encesa i apagada,  
reguladors de flux.

Il·luminació singular: ornamental, esportiva.



Làmpades.Làmpades.

• Vapor de mercuri color corregit (eficàcia 40-60 lm/W): Per a zones on es 
requereixin requisits especials de qualitat de color. S’utilitzaran únicament en 
Barri Vell, grans zones verdes i places de zones E3.

• Vapor de sodi alta pressió: utilitzables a tota la ciutat excepte al Barri Vell.

• Vapor de sodi alta pressió connectable a equips de vapor de mercuri: No 
s'utilitzarà mai en un projecte de nova instal·lació. Únicament per projectes de 
reformes, i sempre amb la justificació econòmica corresponent.

• Vapor de sodi de baixa pressió: S’usaran preferentment en zones E1 i E2, i en 
zones E3 es limitaran exclusivament en zones en que la qualitat del color no 
tingui cap importància ni influència en les activitats que s’hi realitzin (polígons 
industrials i grans zones d’aparcament). En zones E1 i E2 quan es tracti de zona 
d’usos industrials i grans zones d’aparcament, el seu ús serà obligatori.

• Làmpades d’Inducció: per zones de difícil manteniment, Barri Vell, zones 
verdes i places.



Làmpades.Làmpades.

• Làmpades compactes i fluorescents: Utilitzables en passos soterranis per a 
vianants, arcades, ponts sobre el riu, Barri Vell, zones verdes i places. Aquest 
tipus de làmpades susceptible de ser utilitzat directament en habitatges, 
s’instal·larà de manera que el seu accés no sigui fàcil, doncs existeix una 
propensió al fet que en cas contrari desapareguin sovint.

• Làmpades d’halogenurs metàl·lics: S’utilitzaran únicament en zones E3 per a 
la il·luminació de monuments, escultures i instal·lacions esportives.

• Làmpades d’halogenurs metàl·lics amb cremador ceràmic: S’utilitzaran 
únicament al Barri Vell i en zones E3 peatonals.

• Làmpades tipus LED: podran utilitzar-se en la il·luminació de fonts, ponts 
sobre els rius, en el Barri Vell, en zones E3 peatonals i en l’ús d’enllumenats 
privats. L’aplicació d’aquest tipus de làmpades s’actualitzarà segons els 
avenços tecnològics actualment en desenvolupament.

L’ús d’altres tipus de làmpades necessitarà justificació conforme
s’aconsegueixin els valors d’eficàcia i vida útil assenyalats.



Tria de làmpades.Tria de làmpades.

VSAP

VSBP

HMCC

Cosmopolis
LEDS

Reglamentació Llei contaminació lumínica i eficiència energètica.

Tipus de via, localització.

Temperatura de color, reproducció cromàtica.

Garantia de futur.

Vida útil.

Preu.

Acceptació municipal.



Particularitats dels LedsParticularitats dels Leds



Particularitat dels LedsParticularitat dels Leds



Tria de làmpades.Tria de làmpades.

Fuente de luz Eficiencia
Luminosa, 

LPW

Calor perdido
por radiación

%

Calor perdido
por

conveccion %

Calor perdido por
conduccion %

Incandescent 10 - 20 >90 <5 <5

Fluorescent 75 - 90 40 40 20

High Intensity 
Discharge 100 - 120 >90 <5 <5

LED 40 - 90 <5 <5 >90

Tractament tèrmic…  el paradigma



Tria de làmpades.Tria de làmpades.
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Tria de làmpades.Tria de làmpades.



Tria de làmpades.Tria de làmpades.



Tria de làmpades.Tria de làmpades.



Pàmpols.Pàmpols.

Màxim aprofitament 
del flux lluminós

Mínim impacte 
ambiental

L’estructura i orientació dels pàmpols és determinant.

S’ha d’il·luminar només allò que cal il·luminar.

Cal evitar la llum residual i la llum intrusa.



Pàmpols.Pàmpols.
 

Models de pàmpols causants de contaminació
lluminosa a l’hemisferi superior.

2.200

17.193

13%
87%



Pàmpols.Pàmpols.

Canvi de pàmpols amb FHS superior al permès:
- Nombre lluminàries tipus globus pendents canviar: 970 
- Zona E3 :  FHS fins a un 15%
- Subvencionable:  FHS fins a un 1%

1era Fase:   canviades 814 2ona Fase: canviades 392

Moonlight
FHS = 11,98%

Junior
FHS = 0%



Enfocaments incorrectes. Enlluernament.Enfocaments incorrectes. Enlluernament.



Enfocaments incorrectes. Enlluernament.Enfocaments incorrectes. Enlluernament.



Quadres elèctrics.Quadres elèctrics.

Unitat detectora i accionadora complementada amb un 
sistema de comunicació a distància via-ràdio

Reductor estabilitzador de flux

Han d’incorporar
(Normes tècniques 

municipals)

144

61

25

25

8

Via ràdio i reductor-
estabilitzador de flux  - 23%

Doble nivell controlat 
per rellotge  - 10%

Via ràdio urbilux - 10%

Reductor-estabilitzador de flux  - 3%

Sense regulació  - 55%



Estalvi energètic. Regulació de flux.Estalvi energètic. Regulació de flux.

• 256 quadres elèctrics donats d’alta a Girona
• 61 quadres amb sistema de regulació de flux (23,83%)
• Regulació de flux important estalvi energètic i econòmic (de fins al 28%)

Consum previst i consum real d’un total de 56 de les 61 instal·lacions amb 
regulació de flux en el període entre l’1 de maig de 2008 i l’1 de maig de 2009



Quadres elèctrics.Quadres elèctrics.

Diferents tipus d’armari. Fotos i EsquemesDiferents tipus d’armari. Fotos i Esquemes



Quadres elèctrics.Quadres elèctrics.
 

CITI CITI -- 10R10R



Quadres elèctrics.Quadres elèctrics.
CAPACITAT MÀXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA

6 CIRCUITOS TRIFÁSICOS.
SISTEMA DE MANDO
SISTEMA URBILUX



Quadres elèctrics.Quadres elèctrics.

CITI CITI -- 15R15R



Quadres elèctrics.Quadres elèctrics.



Quadres elèctrics.Quadres elèctrics.

MONOLIT MONOLIT -- 1R1R



Quadres elèctrics.Quadres elèctrics.



Quadres elèctrics.Quadres elèctrics.
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