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1.4 Principals aspectes tècnics de la normativa aplicable a Catalunya

Reglamentació aplicable a Catalunya:

Llei 6/2001 de 31 de maig + RD 82/2005 de 3 de maig (reglament)

Zones E1
Són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen 
a les àrees coincidents amb els espais d'interès natural, les àrees de protecció 
especial i les àrees coincidents amb la Xarxa natura 2000.

Zones E2 
Son el sòl no urbanitzable fora d'un espai d'interès natural o d'una àrea de 
protecció especial o d'una àrea de la Xarxa natura 2000. 

Zones E3 
Són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o 
urbanitzable. 

Zones E4 
Són àrees en sòl urbà d'ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials 
o de serveis i també vials urbans principals. Les determina l'ajuntament de 
cada municipi, el qual haurà de notificar la proposta de zonificació al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, que n'haurà de fer l'aprovació. 

No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d'una zona E1.
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             Sòl urbà  o  urbanitzable 

 
  Sòl no urbanitzable * 

 
 
      EIN    PR 

     E1 APE 

      XN2000 

     

       
     E2 

 
           2 km 
     E3   
 
 

E4   Sòl urbà d'us intensiu a la nit en activitats: comercials, 
industrials o de serveis i vials urbans principals 

 
 
 
 
* Àrea no urbanitzable que si es re-califica pot passar a ser zona E3 ó E4 (a partir de 2 km de E1) 
 
EIN: Espai d'Interès Natural 
PR. Punt de referència 
APE: Àrea de protecció Especial 
XN2000: Xarxa natura 2000 

 

   

Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

Làmpades:

Article 7.2 del reglament:  Els tipus de làmpades permeses en funció de la zona de protecció a la
contaminació lluminosa i de l'horari d'ús són les que figuren a la taula 1 de l'annex. La taula 1 serà
revisada en millorar les tècniques disponibles en làmpades.

Taula 1. Tipus de làmpades segons l'indret en què estan situades

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit

E1 V.S.B.P./V.S.A.P. V.S.B.P./V.S.A.P.

E2 Preferentment VSBP/VSAP V.S.B.P./V.S.A.P.

E3 Preferentment VSBP/VSAP Preferentment VSBP/VSAP

E4 Preferentment VSBP/VSAP Preferentment VSBP/VSAP

V.S.B.P.: Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió.

V.S.A.P.: Làmpades de vapor de sodi a alta pressió.
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Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

Pàmpol
Article 8.1 del reglament: El Flux d'hemisferi superior instal·lat d'un pàmpol d'un llum d'una 
instal·lació d'il·luminació exterior serà com a màxim l'indicat en la taula 2 de l'annex en funció

de la zona on està ubicat.

Z V N

E1 1 1

E2 5 1

E3 15 15

E4 25 25

Z  Zona de protecció

V  En horari de vespre

H  En horari de nit

FHS=24,5%

Taula 2. Percentatge màxim de Flux d'hemisferi superior instal·lat d'un pàmpol d'un llum

Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

Enlluernament pertorbador  (TI o Increment umbral)

Article 8.2 del reglament: En il·luminació exterior de tipus viari el valor màxim permès
d'enlluernament pertorbador es mostra a la taula 3 de l'annex.

Z E

E1 10

E2 10

E3 15

E4 15

Z: Zona de protecció

E: % Enlluernament pertorbador

TI > 30%

Taula 3. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari, expressat en %
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Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

Índex d’enlluernament

Article 8.3 del reglament: En enllumenats per a pas de vianants s’utilitza l’índex
d’enlluernament, per valorar els efectes pertorbadors que pot produir la il·luminació. Els
valors màxims permesos s’indiquen en la taula 4 de l’annex

A I

4,5 4.000

4,5 - 6 5.500

6 7.000

Taula 4. Index màxim d’enlluernament en enllumenats per vianants ( = L S 0,25 )

L = cd/m2

S = m2 de superfície emisora de llum

A: Alçada del llum en m.

I: Index d’enlluernament

Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

Il·luminació amb projectors
Article 8.4 del reglament:  La il·luminació produïda per un projector ha de complir els següents
requeriments:

a) El feix lluminós d'un projector s'ha de limitar a la superfície a il·luminar. La intensitat lluminosa
fora de la superfície a il·luminar ha de ser inferior a 10 candeles per cada kilolumen emès per la
làmpada. S'han de respectar els valors d'il·luminació intrusa establerts a la taula 5 de l'annex i les
intensitats lluminoses de la taula 7 de l'annex.

   Z    V         H 

E2 50 0,5 

E3 100 1 

E4 100 2,5 

 

Taula 7. Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1),

expressada en kilocandeles (Kcd)

Z  Zona de protecció

V  En horari de vespre

H  En horari de nit



28

Il·luminació amb projectors

Article 8.4 del reglament:  La il·luminació produïda per un projector ha de complir els següents
requeriments:

b) En la il·luminació de superfícies horitzontals amb projectors, l'angle d'enfocament corresponent a
la intensitat màxima serà inferior a 70º respecte a la vertical. La intensitat emesa en angles superiors
a 85º serà preferentment nul·la i en tot cas han de complir els requeriments de l'article 8.4.a.

c) En la Il·luminació de superfícies verticals amb projectors, sempre que sigui possible, se situaran
els projectors elevats, enfocant per sota de l'horitzontal. L'enfocament per sobre de l'horitzontal
regirà per les condicions descrites a l'article 6.6.a i 6.6.b de la Llei 6/2001 i només s'autoritzarà
prèvia justificació de la seva necessitat.

Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

Z V N

E1 2 1

E2 5 2

E3 10 5

E4 25 10

Z  Zona de protecció

V  En horari de vespre

H  En horari de nit

Llum intrusa
Article 9.3 del reglament: La il·luminació que rep una façana d'un edifici per 
sobre de 4,5 metres del sòl produïda per l'enllumenat del carrer serà, com a 
màxim, els valors d'il·luminació que figuren a la taula 5 de l'annex segons la zona 
de protecció on estigui ubicat l'enllumenat.

Taula 5. Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals, expressada en lux 
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Il·luminació:

Article  9.5 del reglament:  La il·luminació mitjana màxima en vies de trànsit de vehicles i/o
de vianants és la indicada a la taula 6 de l'annex. Les instal·lacions destinades a aquesta
il·luminació disposaran d'un sistema de regulació de flux lluminós que permeti la disminució
de la il·luminació en períodes de baixa utilització, sense afectar la seva uniformitat

Taula 6. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o
al pas de vianants, expressada en lux.

Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

 I V

Trànsit elevat 35 20

Trànsit moderat 25 10

Trànsit baix 15 6

Trànsit escàs 10 5

 I:  Il·luminació en zona de vehicles;

V:  Il·luminació en zona de vianants

C/ Galanes

20 h.

700 lux

Llums enllumenat públic: 30 /15 lux
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Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

Il·luminació:
Article 9.7 del reglament: Tant en rètols lluminosos com en rètols il·luminats amb mitjans exteriors, 
la luminància màxima admissible serà l'establerta a la taula 8 de l'annex, i han de complir també
l'article 10.5.

Taula 8. Luminància màxima de rètols, expressada en cd.m-2.

Z    L

E1 50

E2 400

E3 800

E4 1.000

Article 10.5 del reglament: En horari de nit només és permès el funcionament de rètols lluminosos 
que compleixin una funció informativa necessària de localització de serveis (farmàcies, transports 
públics, hotels, benzineres,...), i únicament mentre es doni el servei. No s'admet el funcionament 
en horari de nit de rètols de caràcter comercial i/o publicitari. 

Característiques d’instal·lacions i aparells d’il·luminació

Il·luminació:

Article 9.8 del reglament: La il·luminació interior d'edificis, d'aparadors i de finestres que emetin 
llum a l'exterior, han de limitar llur luminància als valors que figuren a la taula 9 de l'annex. En el 
cas de superar-se aquests límits serà obligatòria la utilització de persianes o altres elements de 
protecció

Taula 9. Luminància màxima d'edificis, d'aparadors i de finestres, expressada en cd.m-2.

Z V N

E1 10 5

E2 40 20

E3 80 40

E4 100 50

Z  Zona de protecció

V  En horari de vespre

H  En horari de nit
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4 lux

100 lux

C/ del Vidre

20 h.

Funcionament de la il·luminació exterior

Regulació horària

Article 10 del reglament:

- 10.1 S'estableix a efectes d'aquest reglament amb caràcter general l'horari de nit o horari 
nocturn a partir de les 22 hores UTC (Temps Universal Coordinat) fins a la sortida del sol. 

L'horari de vespre està constituït per aquelles hores que van des que es pon el sol fins a les 
22 hores UTC.

-10.2 Els ajuntaments poden establir en el seu terme municipal horaris de nit més amplis
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Projectes d'il·luminació exterior

Article 16 del reglament 

16.1 Els projectes d'il·luminació exterior promoguts per particulars o ens públics que 
requereixin la llicència d'obres o altres llicències d'intervenció municipal han d'acreditar el 
compliment dels requeriments establerts en aquest Decret, mitjançant un informe signat per 
l'autor del projecte. En l'atorgament de les llicències municipals, els ajuntaments han de 
vetllar pel compliment del present reglament.

16.2 L'informe de les característiques de la il·luminació exterior ha d'incloure els aspectes 
següents: descripció del projecte, zona de protecció a la contaminació lluminosa on s'ubica 
la instal·lació, característiques de les instal·lacions i els aparells d'il·luminació d'acord amb 
els articles 7, 8 i 9, sistemes de regulació horària d'acord a l'article 10, programa de 
manteniment de les instal·lacions i dels aparells d'il·luminació d'acord a l'article 11, i 
memòria justificativa d'ús en horari de nit, si escau.

16.3 En els procediments de contractació per a l'adjudicació d'obres i serveis 
d'il·luminacions exteriors els plecs de clàusules administratives particulars contindran els 
requisits tècnics que determina la Llei 6/2001 i el present reglament

Activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'Administració ambiental 

Article 17 del reglament:

En la sol·licitud d'autorització ambiental, llicència ambiental o comunicació a l'ajuntament, d'acord amb 
l'establert a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, en projectes d'activitats que disposin d'il·luminació exterior, 
han d'incloure l'informe de les característiques de la il·luminació exterior descrites a l'article 16.

Activitats i infraestructures sotmeses a avaluació d'impacte ambiental

Article 18 del reglament:

Els projectes d'activitats i infraestructures sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, que 
comptin amb instal·lacions i aparells d'il·luminació exterior, han d'incloure l'informe de les 
característiques de la il·luminació descrites a l'article 16, en el corresponent estudi d'impacte ambiental. 
L'Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa emetrà l'informe preceptiu sobre aquests 
projectes. 
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FHS = 0,1 %

FHS =0,1%

Substitució de les boles òpals per lluminàries amb reflector:

FHS > 45 %

L’article 6.6 de la llei 6/2001 
prohibeix els llums amb un 
FHS >50 %

Projectors asimètrics VMHM i amb MN/TN

Plaça de les Oques

La eliminació de llum intrusa va de la mà de la tecnologia
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Instruccions muntatge projectors asimètrics:

Il·luminar amb projectors de dalt cap baix es possible. 
Només cal imaginació

Santuari de Misericòrdia
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Adequació urbanització el Pinar: de 250 w VMCC a 35 w HM

Urb Pinar amb 250 w Vapor Mercuri Color Corregit

Em = 22 lux Uo =0,4
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Urb Pinar amb 35 w Halogenurs Metàl·lics 3.000ºK

Em = 8 lux Uo=0,4

Làmpada de 35 w HMLàmpada de 250 w VMCC

La pròpia làmpada absorbeix un 
percentatge elevat de llum reflectida 

impedint que surti cap l’exterior
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Adequació urbanització el Pinar: de 250 w VMCC a 20 w HM

Làmpades de 250 w VMCC

Nous llums amb reflector asimètric transversal i amb 1 ó 
2 làmpades de 35w halogenurs metàl·lics 3.000ªK G-12
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Amb 1 Làmpada de 20 w HM 3.000º K

Em = 8 lux Uo=0,4

C/ del Penedès

Adequació urbanització el Pinar: de 250 w VMCC a 20 w HM
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Adequació urbanització el Pinar: de 250 w VMCC a 20 w HM

Aplicació del reglament d'eficiència 
energètica de les instal·lacions 
d’enllumenat exterior RD 1890/2008 
de 14 de novembre. BOE núm.279

Classificació de la via = D

Situació de projecte = D3 - D4 

Classe d’enllumenat = S3 / S4

Il·luminància horitzontal mitja = 7,5 / 5 lux 

AA ?Qualificació energètica 

< 0,910,35Índex de consum energètic 

> 1,12,8Índex d'eficiència energètica 

> 619,6Eficiència energètica 

ReglamentEl Pinar

- Anàlisi tècnic - econòmic canvi 1.200 llums de 250 w VMCC a 20 w HM

 Núm. llums: 1.200 uds
Tipus làmpada: 250 w VMCC (12.500 lm) 20 w VMHM (1.700 lm)
Potencia instal·lada: 360,0 Kw/h   26,4 Kw/h
Total KW/h/any: 1.104.552,0 Kw/h/any 112.543,2 Kw/h/any
 Cost consum: 110.455,2 €/any   (1) 11.254,3 €/any
 Cost canvi llums: 550.848,0 €
 Estalvi anual: 128.961,1 €/any
 Amortització: 4,3 anys
 Estalvi Kw/any 992.008,8 Kw/h/any
 Estalvi emisions C02/any (=47kg per cada 100Kw/h/any) 466,2 Tm CO2

(1) Hores funcionament anual: 4.263 ó 1.276 al 100% + 2.987 al 60% (RF)
Cost Kw/h promig a tarifa elèctrica de juliol 2008 = 0,13 €

$€
250 w VM

20 w HM

92%

€




