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ORDENANÇA DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 
LLUMINOSA DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DE GIRONA 

 

 
 
 

Art. 1.  INTRODUCCIÓ. 

L’enllumenat artificial durant la nit en les àrees urbanes ha esdevingut una necessitat, i 
actualment és un dels requisits imprescindibles per a l’habitabilitat i per a la realització d’un 
gran nombre d’activitats lúdiques, comercials o productives, creixent dia a dia en extensió i 
prestacions. És per això que les característiques lumíniques de les instal·lacions han de 
presentar un disseny adequat per tal d’oferir uns nivells i una qualitat d’il·luminació suficients 
per permetre les activitats que es desenvolupen en l’àrea il·luminada, però afectant el mínim 
possible les condicions naturals de foscor que són pròpies de les hores nocturnes i que 
poden tenir conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient, alhora que 
poden representar una problemàtica econòmica important.   

La creixent conscienciació envers els temes mediambientals i de disposar d’un enllumenat 
exterior energèticament eficient i que ofereixi un nivell de seguretat adequat als usuaris, 
suposa la racionalització en la utilització d’elements consumidors d’energia i la limitació 
d’emissions nocives per al medi, sobretot des de l’aprovació de la Llei d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, Llei 6/2001 de 31 de maig, aprovada per 
el Parlament de Catalunya. Un intent de racionalitzar la utilització de l’Enllumenat Públic és 
l'establiment de mesures que garanteixin una adequada qualitat de la il·luminació, que es 
correspongui a l’activitat desenvolupada, sense caure en l’excés, excés que està en contra 
de la sostenibilitat desitjada. 

L’article 12 del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn, estableix la necessitat de formular per cada Ajuntament el Pla 
Municipal d’Adequació de la il·luminació exterior al seu terme municipal, a fi d’adaptar les 
instal·lacions d’il·luminació exterior a les prescripcions establertes. En el present document 
s’estableixen uns nivells i índexs de qualitat de l’enllumenat exteior d’acord amb les 
recomanacions dels estaments internacionals (CIE) i la normativa esmentada.  

Els estudis de noves instal·lacions d’enllumenat exterior, així com les adaptacions i reformes 
d’enllumenats exteriors existents haurien d’adaptar-se al que s’especifica en aquesta 
definició, amb l’objecte de: 

• Aconseguir unes condicions lumíniques adequades a les activitats urbanes i 
condicions de seguretat, mantenint al màxim possible, les condicions naturals de la nit 
en benefici de les persones, de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 

• Promoure l’eficàcia energètica de la il·luminació exterior. 
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• Limitar el consum energètic i la contaminació lumínica, i evitar la intrusió de llum 
artificial no necessària a cases i equipaments. 

• Harmonitzar i equilibrar les diferents zones urbanes. 

• Prevenir i corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del 
cel. 

 

Aquesta Ordenança i el Pla Municipal d’Adequació de la il·luminació exterior del Municipi de 
Girona, com a eines directrius per adaptar les característiques de les instal·lacions 
d’enllumenat exterior del municipi d’acord als criteris que estableix la normativa abans 
esmentada, pretenen redactar i definir, des del punt de vista luminotècnic i segons un model 
sostenible, uns procediments d’actuació per a la millora, modificació, ampliació o substitució 
de les instal·lacions d’enllumenat exterior de la ciutat, seguint uns criteris d’eficiència i gestió 
contínua per tal d’oferir un servei òptim.  Per fer-ho, segueixen les següents directrius: 

• Anàlisi de la situació d’il·luminació exterior actual, atenent als nivells i característiques 
d’il·luminació establerts per a la ciutat de Girona, segons el que estableixen les 
Normes Tècniques Municipals per a Instal·lacions d’enllumenat exterior, i la zonificació 
del municipi en les diverses àrees de protecció a la contaminació lluminosa. 

• Proposta detallada de les actuacions a fer en les instal·lacions d’enllumenat exterior 
públiques i del calendari d’execució previst, per tal d’adequar-les correctament. 

• Proposta d’accions d’informació, control i promoció de l’adequació de les instal·lacions 
d’il·luminació exterior de titularitat privada.  

• Establiment de mecanismes i instruments per tal d’incorporar de forma sistemàtica el 
control de l’aplicació de la normativa en matèria de prevenció de la contaminació 
lluminosa en els nous projectes d’activitat i d’urbanització, i l’establiment del calendari 
anual per a la il·luminació ornamental i/o festiva. 

 

 

Art. 2.  ABAST. 

Aquesta Ordenança de Prevenció de la Contaminació Lluminosa del Municipi de Girona serà 
d’aplicació a tots aquells projectes, memòries tècniques de disseny i obres d’enllumenat 
exterior, tant públics com privats, de noves instal·lacions, i de tots aquells projectes de 
reforma o ampliació de les existents, de Girona.  

S’entén per enllumenat exterior, segons definició recollida en l’article 4 de la Llei 6/2001 de 
31 de maig, la instal·lació prevista per enllumenar superfícies situades fora d’espais coberts. 
Aquesta Ordenança abasta totes aquelles instal·lacions d’enllumenat exterior, en zones de 
domini públic o privat per a la seva utilització nocturna, tant per a instal·lacions estables com 
temporals, i a aquelles instal·lacions, que tot i estar ubicades en recintes tancats, projectin 
flux lumínic cap a l’exterior.   
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D’acord amb la definició donada, l’enllumenat exterior comprendrà els següents tipus 
d’enllumenat: 

• Enllumenat vial. 

• Enllumenat d’aparcaments a l’aire lliure. 

• Enllumenat de façanes d’edificis i monuments. 

• Enllumenat d’instal·lacions esportives i recreatives. 

• Enllumenat d’àrees exteriors. 

• Enllumenat de seguretat. 

• Enllumenat de cartells i anuncis lluminosos. 

• Enllumenat privat. 
 

Aquesta Ordenança i el Pla Municipal d’Adequació de la Il·luminació exterior preveuen totes 
les instal·lacions d’enllumenat exterior, tant públiques com privades, de Girona, a excepció 
del que es recull en l’article 3 de la Llei 6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de 
l’enlluernament per a la protecció del medi nocturn, instal·lacions exemptes de l’aplicació de 
la Llei. 

 

Art. 3.  ZONIFICACIÓ I NIVELLS I CARACTERÍSTIQUES D’IL·LUMINACIÓ. 

Art. 3.1.  ZONIFICACIÓ. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 6/2001 d’Ordenació ambiental per a l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn, el territori es va dividir i classificar en zones, en funció de la 
vulnerabilitat a la contaminació lumínica. A Girona, el territori està classificat en zones E1, E2 
i E3, segons la proposta de zonificació per a la protecció de la contaminació lluminosa del 
terme municipal de Girona aprovada per la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya1. 

En el cas de Girona, el mapa de distribució de les zones de protecció a la contaminació 
lluminosa reflecteix que gran part del territori, la corresponent a pràcticament la meitat del 
terme municipal, la situada a l’est i al nord-est del terme que comprèn les zones de 
Campdorà, Sant Daniel i els voltants del Puig Salgueda, és zona de sòl no urbanitzable, 
d’arbrat dens en la seva major part, amb un grau de protecció E1, tal com es pot veure en el 
plànol de zonificació adjunt. La zona E1 correspon a la màxima protecció a la contaminació 
lluminosa. 

El casc urbà es troba situat a l’extrem sud-oest del terme municipal, ocupant 
aproximadament un 20% d’aquest. Aquesta zona urbana i urbanitzable està classificada amb 
un grau de protecció E3.  

                                                  
1 Plànol de zonificació en Annex 1 
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Pren la classificació de zona E2 el territori que envolta el casc urbà, zona de conreus 
principalment, sòl no urbanitzable que correspon aproximadament a un 20% del territori: el 
Pla de Campdorà al nord, les ribes del Ter, l’espai no urbà entre Sant Ponç i Germans Sàbat, 
i Santa Eugènia de Ter a l’oest del municipi, el Pla d’en Triola i la zona de la Creu de Palau al 
sud, i la zona no urbana compresa entre les Pedreres i la Font de la Pólvora i Vila-roja al sud-
est del terme municipal. 

 

Art. 3.2.  NIVELLS I CARACTERÍSTIQUES D’IL·LUMINACIÓ. 

Per racionalitzar l’ús de l’enllumenat exterior, tant les Normes Tècniques Municipals 
d’Enllumenat Exterior de l’Ajuntament de Girona, com el Decret 82/2005, estableixen 
mesures per garantir una qualitat d’il·luminació adequada segons l’activitat desenvolupada en 
l’àrea il·luminada, sense caure en excés però amb un nivell i qualitat suficient per permetre el 
correcte desenvolupament de l’activitat, aconseguint la sostenibilitat desitjada.  
 

Art 3.2.1.   Zones i vies urbanes. 

Les diferents zones i vies urbanes del municipi de Girona estan classificades atenent a 
criteris d’utilització, tractant-se sempre de nivells d’il·luminació en servei i no de disseny, que 
hauran de ser sempre justificats mitjançant càlcul. S’han de calcular els nivells d’il·luminància 
màxima, mínima i mitja, i les uniformitats mitjana i extrema, per a cada tipus de secció de les 
vies. Així mateix, s’ha de preveure la possibilitat tècnica en tots els casos d’incloure regulació 
de nivell en hores de menor intensitat d’ús, sempre respectant la uniformitat mitjana 
admissible. 

Els diferents tipus de via prenen la següent classificació: 

• Vies de tràfic de vehicles intens. 
• Vies de tràfic de vehicles normal. 
• Vies comercials amb tràfic intens. 
• Vies comercials amb tràfic normal. 
• Vies urbanes no comercials. 
• Zones de vianants. 
• Vies urbanes residencials. 
• Zones industrials. 
• Casc antic. 
• Parcs i jardins. 

 

I els paràmetres lumínics que s’han de considerar són els següents: 

• Nivell d’il·luminació mitja mínim admissible a la Via. 

• Nivell d’il·luminació mitja màxim admissible a la Via. 
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• Nivell d’il·luminació mitjà mínim admissible a la vorera. 

• Nivell d’il·luminació mitja màxim admissible a la vorera. 

• Uniformitat mitjana a la Via. 

• Percentatge d’FHS admissible per les lluminàries2.  
 

a) Vies de Tràfic Intens de Vehicles. 

Aquest tipus de via correspon a aquells carrers o vies urbanes amb tràfic intens de 
vehicles, amb un índex d’ocupació (IMD) superior a 15.000. Correspon bàsicament a 
travesseres, carreteres, rondes de circumval·lació i carrers d’elevada intensitat de trànsit. 

Els nivells lumínics requerits en aquest tipus de vies són elevats, principalment per raons 
de seguretat. Els valors que caldrà respectar en aquest tipus de vies són: 

 

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

20 30 0.55 5 

 

b) Vies de Tràfic Normal de Vehicles. 

Les vies de tràfic normal de vehicle inclouen aquells carrers o vies urbanes de caràcter 
marcadament viari amb un nivell d’ocupació (IMD) inferior a l'anterior. Les vies urbanes 
que formen part d’aquest grup són carrers o vies de connexió entre barris on l’activitat 
comercial és baixa i on l’activitat principal és el pas de vehicles. 

Els requeriments lumínics per aquest tipus de vies es regirà pels següents valors: 

 

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

15 20 0.5 5 

 

c) Vies Comercials amb Tràfic intens. 

Són vies urbanes on l’activitat comercial és important i per tant l’ocupació de vianants pren 
rellevància, al mateix temps que existeix un tràfic de vehicles important.  

En aquest tipus de vies les característiques lumíniques a respectar són: 
 

                                                  
2 El paràmetre %FHS fa referència al percentatge emès per les lluminàries per sobre de l’horitzontal, és a dir, la llum que emeten directament al cel. 

Em mínim via 
(lux) 

Em màxim via 
(lux) 

Um Em mínim 
voreres (lux) 

Em màxim 
voreres  (lux) 

% FHS 

15 20 0.5 7 12 15 
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d) Vies Comercials amb Tràfic normal. 

Es tracta de carrers amb gran activitat comercial i per tant, de trànsit de vianants, però que 
a diferencia de les anteriors el tràfic de vehicles és poc important. 

Els nivells d’il·luminació i paràmetres lumínics a respectar són: 

 

 

 

e) Vies urbanes no comercials. 

Les vies urbanes no comercials engloben tots els carrers de la ciutat on l’activitat comercial 
és nul·la o poc important i la circulació de vehicles és d’intensitat baixa. 

En aquest tipus de vies caldrà respectar els següents valors: 

 

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

10 15 0.4 5 

 

f) Zones de vianants. 

Es consideren zones de vianants aquelles vies tancades al tràfic de vehicles on l’ocupació 
és exclusivament de vianants.  
Els requeriments per aquests tipus de zones són: 

 

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

5 10 15 

 

g) Vies urbanes residencials. 

Aquestes vies inclouen aquells carrers sense activitat comercial on l’únic trànsit de vehicles 
que es produeix és el necessari per l’accés a les vivendes per part dels veïns. Correspon a 
carrers de zones residencials com ara urbanitzacions o polígons d’habitatges, normalment 
allunyades del nucli principal de la ciutat. 

Els valors que caldrà observar en aquests casos són: 

 

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

4 7 0.2 5 

Em mínim via 
(lux) 

Em màxim via 
(lux) 

Um Em mínim 
voreres (lux) 

Em màxim 
voreres  (lux) 

% FHS 

10 15 0.4 5 7 15 
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h) Zones industrials. 

Corresponen a vies situades en polígons industrials o similars. Els paràmetres en aquest 
cas seran els necessaris per donar seguretat i facilitar el tràfic intens dins d’aquestes 
zones.  

Els valors a respectar en aquest tipus de zones són: 

 

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

10 12 0.4 5 

 

i) Casc Antic. 

Per les especials característiques de la ciutat de Girona, la zona corresponent a casc antic 
es considera com un cas especial i es tracta de manera separada. En tractar-se d’una 
zona amb un caràcter eminentment turístic cal tenir especial cura en proveir-lo d’un 
enllumenat eficient, però que al mateix temps respecti l’entorn monumental de la zona. 

Els paràmetres lumínics que caldrà observar en aquest cas són: 
 

 

 
 

j) Parcs i Jardins. 

Les zones ajardinades tenen uns requeriments diferents dels altres tipus de vies. Encara 
que també són vies eminentment de vianants, els requeriments lumínics variaran per 
atenir-se al diferent entorn paisatgístic. En aquestes zones podrà utilitzar-se opcionalment 
llum de color blanc amb l’autorització expressa dels Serveis Tècnics Municipals. 

Els nivells i paràmetres establerts són: 

 

 

 

En la següent taula es recullen de manera resumida els valors dels nivells lumínics que 
requereixen les diferents zones i vies urbanes del municipi de Girona. Aquests valors queden 
complimentats amb el Plànol Lumínic de la ciutat i la relació de carrers on s’especifica el tipus 
de via de que es tracta, documentació adjunta en l’annex 2 d’aquesta Ordenança. 
 

Em mínim via 
(lux) 

Em màxim via 
(lux) 

Um Em mínim 
voreres (lux) 

Em màxim 
voreres  (lux) 

% FHS 

10 12 0.3 5 10 15 

Em mínim via 
(lux) 

Em màxim via 
(lux) 

Um Em mínim 
voreres (lux) 

Em màxim 
voreres  (lux) 

% FHS 

5 10 0.3 5 7 15 
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Els nivells anteriors es poden incrementar fins als valors d’il·luminació que es recullen en 
l’annex del Decret 82/2005 de 3 de maig, en cas de que la necessitat de servei o la seguretat 
ho requereixin, i sempre que els Serveis Tècnics Municipals donin conformitat. 

Les uniformitats reglamentades seran obligatòries per a noves instal·lacions, no per les 
rehabilitacions puntuals o les adaptacions de nivell o FHS d’aquesta Ordenança Municipal. 

 

Art 3.2.2.  Il·luminació ornamental, de façanes, de Nadal i rètols lluminosos. 

a) Il·luminació ornamental. Qualsevol nova instal·lació d’il·luminació ornamental inclourà 
sistemes d’eficiència energètica i sistemes de prevenció a la contaminació lluminosa, en 
particular la il·luminació intrusa no ha de superar en cap cas els límits recollits en la taula 
següent: 

 

ZONA Horari vespre    
(lux) 

Horari nit       
(lux) 

E1 2 1 

E2 5 2 

E3 10 5 
 

b) Il·luminació de façanes. Segons l’article 37 de l’Ordenança Municipal de Publicitat i 
instal·lacions publicitàries es prohibeix la il·luminació de les façanes dels edificis, llevat 
que ho justifiqui l’interès arquitectònic o històric de l’edifici, i no s’accepta la il·luminació 

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 
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en planta baixa amb cap element que no formi part dels rètols indicadors que es puguin 
disposar segons les determinacions d’aquesta normativa. Tot i així, les façanes d’edificis i 
de monuments que tinguin un especial interès històric i artístic, d’acord amb la normativa 
de patrimoni cultural, si s’han d’il·luminar, es farà de manera que compleixin els valors de 
luminància mitjana màxima que s’indica a continuació. Per a la il·luminació en horari 
nocturn en zona E3 serà necessària la presentació d’una memòria justificativa a 
l’ajuntament i autorització expressa d’aquest, previ informe de l’Oficina per a la prevenció 
de la contaminació lluminosa. 

 

ZONA Horari vespre    
(cd m-2) 

Horari nit       
(cd m-2) 

E1 5 0 

E2 5 0 

E3 10 5 
 

c) Il·luminació de Nadal.  La il·luminació ornamental de Nadal ha d’utilitzar els elements 
que siguin més eficients, i s’ha d’evitar que ocasioni enlluernament o contaminació 
lumínica. Els nivells màxims d’enlluernament i contaminació lumínica seran els mateixos 
exigits per el tipus de via on es col·loqui aquesta il·luminació ornamental. Es permet la 
utilització de làmpades de baixa potència, làmpades fluorescents compactes o làmpades 
d’incandescència de 5W, quedant prohibit l’ús de bombetes d’incandescència de més de 
15W.  

Es recomana l’ús d’elements eficients com làmpades de LEDS, fil lluminós amb 
microbombetes (per exemple una garlanda de 36 microbombetes amb una potència de 
16,4 W per metre lineal i una mitjana de vida útil de 10.000 hores); fibra òptica (amb 
emissors que van des de 25 fins a 250W, no emet rais infrarojos ni ultraviolats, no escalfa 
ni fa malbé les superfícies que il·lumina, no requereix manteniment,..) o hologrames 
(aquesta tècnica és poc utilitzada però té un gran potencial). 
 

d) Rètols Lluminosos. Les característiques dels rètols i de la il·luminació d’aquests al 
municipi de Girona, hauran de complir el que es recull en l’article 36 de l’Ordenança 
Municipal de Publicitat i instal·lacions publicitàries de l’Ajuntament de Girona. A part del 
que dicta aquesta ordenança, la luminància màxima admissible dels rètols lluminosos o 
rètols il·luminats amb mitjans exteriors serà de 800 cd·m-2 en el casc urbà, i en horari de 
nit només s’admetrà el funcionament d’aquells que tinguin una funció informativa 
necessària de localització de serveis (farmàcies, transports públics, hotels, 
benzineres,...). Els rètols de caràcter comercial i/o publicitari no podran funcionar en 
horari de nit, i es prohibeix la utilització de canons de llum convencionals i làser dirigits al 
cel. 

 

Art 3.2.3.  Projectors. 

Els projectors únicament s’utilitzaran per a la il·luminació de monuments, escultures i 
instal·lacions esportives, i en tots els casos disposaran d’alimentació específica des del 
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quadre de comandament i rellotge horari que permeti el seu funcionament en horari 
diferenciat de l’enllumenat exterior.  

El feix lluminós d’un projector es limitarà a la superfície a il·luminar, i la intensitat lluminosa 
fora de la superfície a il·luminar haurà de ser inferior a 10 candeles per cada kilolúmen emès 
per la làmpada, respectant-se així mateix, els nivells de llum intrusa definits per a la 
il·luminació ornamental3.  

També s’hauran de complir els requeriments per a la il·luminació amb projectors de 
superfícies verticals i horitzontals que indica el Decret 82/2005 pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001: 

– Per a 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, i la intensitat 
emesa en angles superiors a 85º serà preferentment nul·la. 

– Per a la il·luminació de superfícies verticals amb projectors, sempre que sigui possible, 
els projectors se situaran elevats, enfocant per sota de l’horitzontal. L’enfocament per 
sobre de l’horitzontal, en cas de ser necessari, haurà de justificar-se i requerirà 
autorització municipal expressa.   

 

Art 3.2.4.  Àrees exteriors, públiques i privades. 

La il·luminació màxima d’àrees destinades a activitats industrials, comercials, de serveis, 
esportives, recreatives o d’ús comú, àrees exteriors d’habitatges i edificis públics o privats, 
magatzems i aparcaments, o equipaments a l’exterior, hauran de complir amb els valors de la 
normativa pròpia de cada activitat, el valor de FHS que li correspongui segons la zona, i amb 
els valors màxims de llum intrusa que indica el Decret 82/2005 en la taula 5 del seu annex4. 
En casos excepcionals, en que aquests valors  fossin superiors als fixats, el responsable de 
l’activitat haurà de justificar els valors i demanar autorització als Serveis Tècnics Municipals.  

La il·luminació comercial, rètols lluminosos, aparadors i altres elements de reclam, 
disposaran de sistemes de regulació horària amb programació automatitzada d’encesa i 
apagada. De la mateixa manera, l’enllumenat exterior dels habitatges no podrà funcionar 
durant l’horari reduït, i s’haurà de desconnectar a partir de les 22h UTC, restant exempts els 
dies de festes, tal com s’indica en l’article 3.3 d’aquesta ordenança.   

En horari reduït només es permetrà el funcionament de punts de llum de seguretat, 
senyalització o orientació. La il·luminació mitjana màxima de seguretat serà de 5 lux. 
Excepcionalment, aquests valors màxims mitjans de seguretat seran de 20 lux en àrees de 
risc elevat, i podran arribar a 50 lux en àrees d’alt risc.  

 

                                                  
3 Veure apartat a “il·luminació ornamental”, del punt 4.2.2. 
4 Veure apartat 4.3. “Limitació de la llum intrusa”. 
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Art 3.2.5.  Limitació de la llum intrusa. 

La disposició dels equips d’enllumenat exterior ha de ser aquella que, conservant les 
exigències de servei, minimitzi els nivells de llum intrusa. 

– En el casc urbà, la il·luminació residual o sobrera que envaeix un espai que no li 
correspongui, a causa de la il·luminació d’un altre espai contigu, no serà en cap cas 
superior a 10 lux en horari de vespre, o 5 lux en horari de nit. 

– La il·luminació que rebi una façana d’un edifici per sobre dels 4,5 metres del sòl, 
produïda per l’enllumenat del carrer serà, com a màxim, de 10 lux en horari de vespre, 
o 5 lux en horari de nit, per tots aquells edificis situats en zona E3. 

 

Per una altra banda, 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 es recullen en la taula següent, 
essent obligatori, en cas de superar aquests límits, la utilització de persianes o altres 
complements de protecció. 
  

ZONA Horari vespre    
(cd m-2) 

Horari nit       
(cd m-2) 

E1 10 5 

E2 40 20 

E3 80 40 

 

Art 3.2.6.  Enlluernaments. 

En il·luminació exterior de tipus viari, el valor màxim permès d’enlluernament pertorbador és 
d’un 10% en zones E1 i E2, i fins a un 15% en zones E3.  

En enlluernaments per a pas de vianants, per valorar els efectes pertorbadors que pot produir 
la il·luminació, es fa servir l’índex d’enlluernament. Aquest índex depèn de l’alçada en que es 
trobi el llum. Per alçades de 4,5 metres o inferiors, l’índex d’enlluernament serà com a màxim 
de 4.000; per alçades entre 4,5 i 6 metres, l’índex no podrà ser superior a 5.500; per alçades 
superior a 6 metres, l’índex d’enlluernament podrà arribar a 7.000. 

 

Art 3.2.7.  Làmpades. 

S’utilitzaran làmpades de descàrrega amb una eficàcia superior a 100 Lm/W en servei i amb 
una vida útil superior a les 16.000 hores en condicions normals de funcionament. Les 
làmpades de sodi seran tipus “4 years” i tipus ecològic lliures d’halògens i de baix contingut 
de mercuri.  

El tipus de làmpada a utilitzar en cada cas serà el que es defineix a continuació: 
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ZONA Horari vespre                Horari nit        

E1 VSBP/VSAP VSBP/VSAP 

E2 Preferentment VSBP/VSAP VSBP/VSAP 

E3 Preferentment VSBP/VSAP Preferentment VSBP/VSAP 

 

– Vapor de mercuri color corregit (eficàcia 40-60 lm/W.): Utilitzable a zones en que es 
requereixin requisits especials de qualitat de color, s’utilitzaran únicament en el Barri 
Vell, grans  zones verdes i places de zones E3. 

– Vapor de sodi alta pressió: utilitzables a tota la ciutat excepte en el 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, sinó solament en projectes de reformes, i sempre 
amb la justificació econòmica corresponent.  

– Vapor de sodi de baixa pressió: S’usaran en zones E1 i E2, i en zones E3 es limitaran 
exclusivament on la qualitat del color no tingui cap importància ni influència en les 
activitats que s’hi realitzin (polígons industrials i grans zones d’aparcament). 

– 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 i per 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 d’Inducció: utilitzable en zones que siguin difícil el seu manteniment, al Barri 
Vell, zones verdes i places. 

– Làmpades tipus LED: podran utilitzar-se en la il·luminació de fonts, ponts sobre els rius, 
en el Barri Vell i en zones E3 peatonals. 

 

La utilització d’altres tipus de làmpades necessitarà justificació i autorització dels Serveis 
Tècnics Municipals, conforme s’aconsegueixin els valors d’eficàcia i vida útil assenyalats.  

Per una altra banda, tots els punts de llum han de ser accessibles, manipulables i s’han de 
poder mantenir amb els mitjans humans i tècnics de que es disposa pel seu manteniment. 
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Art 3.2.8.  Quadres elèctrics. 

Els quadres elèctrics d’enllumenat públic exterior, per instal·lacions noves o renovades, 
seguiran les directrius que marquen les Normes Tècniques Municipals d’Enllumenat Exterior.  
Serà necessari que disposin a part de les proteccions necessàries, d’una unitat detectora-
accionadora, complementada amb un subsistema de comunicació a distància via ràdio, d’un 
estabilitzador regulador de flux, i un comptador electrònic multitarifa.  
 

Art 3.2.9.  Projectes. 

Els projectes d’instal·lacions d’il·luminació exterior promoguts per particulars o ens públics, 
siguin projectes per noves instal·lacions o renovació d’aquestes, han d’acreditar el 
compliment dels requeriments establerts en el Decret 82/2005 de 3 de maig pel qual s’aprova 
el Reglament de Desenvolupament de la Llei 6/2001 de 31 de maig, i el que estipulen les 
Normes Tècniques Municipals d’Enllumenat Públic.  
 

Art. 3.3.  REGULACIÓ HORÀRIA. 

L’horari de nit de funcionament de l’enllumenat exterior abasta des de les 22 hores UTC 
(temps universal coordinat) fins a la sortida del sol, i l’horari de vespre des de la posta del sol 
fins les 22 hores UTC.  

L’horari de funcionament de l’enllumenat ornamental serà fins les 12 de la nit. 

En horari de nit només és permès el funcionament de rètols lluminosos que compleixin una 
funció informativa necessària per a la localització de serveis (farmàcies, transports públics, 
benzineres, hotels,...), i únicament mentre es doni el servei. No podran funcionar en horari de 
nit rètols lluminosos de caràcter comercial i/o publicitari. 

La il·luminació comercial d’aquells establiments que no tinguin la consideració de serveis 
d’interès públic (cossos de seguretat, serveis assistencials,...) deixarà de funcionar durant 
l’horari de nit.  

S’estableixen períodes especials per a l’ampliació dels horaris de funcionament de 
l’enllumenat exterior o ornamental: 

♦ En el període nadalenc (període que com a màxim serà des del penúltim divendres del 
mes de novembre fins al 6 de gener), la il·luminació ornamental podrà estar en 
funcionament fins a un màxim de 168 hores.  

♦ Tindran consideració d’excepcionals i, per tant, es flexibilitzarà l’horari establert per a la 
il·luminació exterior i s’autoritzarà l’ús d’il·luminació exterior si s’escau, durant les dates 
de celebració de les festes locals i altres que es detallen a continuació: 

- Festes de Sant Narcís. 
- Setmana Santa. 
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- Festes d’àmbit nacional o autonòmic. 
- Festes patronals de cada barri. 
- Festival de Músiques Religioses del Món. 

♦ Les instal·lacions esportives, de lleure o turístiques podran sol·licitar excepcions a 
l’horari de nit, que hauran d’anar acompanyades del calendari que es proposi i la 
justificació necessària per a la valoració de la demanda per part de l’Ajuntament. 

 

Art. 4.  PROGRAMA DE MANTENIMENT. 

Les instal·lacions i aparells d’il·luminació exterior han de disposar d’un programa de 
manteniment. El programa de manteniment ha de contemplar la periodicitat de la neteja dels 
grups òptics, el control de l’enfocament dels pàmpols de llum, la verificació dels accessoris i 
els temporitzadors que regulen el flux lluminós i l’horari d’il·luminació, a més del seu correcte 
funcionament.  
 

 

Art. 5.  MESURES D’INTERVENCIÓ, CONTROL, INFRACCIONS I 
             SANCIONS. 

Art. 5.1.  RESPONSABILITAT, OBLIGACIONS I INSPECCIONS. 

Són responsables de les infraccions d’aquesta Ordenança les persones físiques i jurídiques 
que han participat en la comissió del fet infractor.  

La persona propietària de la instal·lació o titular de l’activitat que es desenvolupa a l’immoble 
o servei dotat de sistemes d’eficiència de l’enllumenat, està obligada a la seva utilització 
efectiva i a fer les operacions de manteniment i les reparacions que calguin per a mantenir la 
instal·lació en perfecte estat de funcionament i eficiència, de manera que els sistemes operin 
adequadament i amb els millors resultats.   

L’Ajuntament i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com entitats col·laboradores 
de l’Administració de la Generalitat degudament acreditades, tenen plena potestat 
d’inspecció i control de les il·luminacions que puguin ser font de contaminació lluminosa, la 
qual pot ser exercida d’ofici o com a conseqüència de denúncia formulada per la persona 
interessada.  

L’actuació inspectora és exercida per personal acreditat al servei de l’Administració 
respectiva, que té la condició d’autoritat en l’exercici de llurs funcions. Un cop comprovada 
l’existència d’anomalies quant a les instal·lacions, han de practicar els requeriments 
corresponents i dictar les ordres d’execució que s’escaiguin per tal d’assegurar el compliment 
d’aquesta Ordenança.  Els fets constatats en l’acta d’inspecció aixecada tenen valor probatori 
i, si s’escau, poden donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent.  
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Art. 5.2.  MESURES CAUTELARS, INFRACCIONS I SANCIONS. 

Art 5.2.1.  Mesures cautelars. 

Si es detecta l’existència d’una actuació contrària a les determinacions de la Llei 6/2001, al 
Decret 82/2005 o a aquesta Ordenança, l’Ajuntament de Girona ha de requerir a l’interessat 
la seva correcció fixant un termini a aquest efecte, mai superior a tres mesos. En cas que 
aquest requeriment sigui desatès, l’Ajuntament pot acordar, per resolució motivada i amb 
audiència prèvia a l’interessat, les mesures necessàries per desconnectar la instal·lació i, si 
s’escau, precintar l’enllumenat infractor i/o ordenar la retirada dels materials o de la 
maquinària utilitzada, a càrrec de les persones promotores o propietàries.  

 

Art 5.2.2.  Infraccions. 

Pel que fa a les instal·lacions d’enllumenat, constitueixen infracció administrativa les accions i 
les omissions que contravenen a les obligacions que estableix aquesta Ordenança, la Llei 
6/2001 i el Decret 82/2005, d’acord amb la tipificació i gradació de les infraccions que preveu 
el citat Decret.  
 

Art 5.2.3.  Sancions i procediment sancionador. 

Les sancions que corresponen al règim de les mesures contemplades en aquesta 
Ordenança, així com el procediment sancionador, i tot allò que fa referència al règim 
sancionador, és el que s’estableix en el capítol 2 del Decret 82/2005 de 3 de maig, “Règim 
sancionador”.  

 

Art. 5.3.  ENTRADA EN VIGOR. 

L’entrada en vigor d’aquesta Ordenança de prevenció de la contaminació lluminosa es 
produirà als trenta dies de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP), segons 
disposen els articles G52 i 70.2 e la llei 7/19B5 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

Contra l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança es podrà interposar amb caràcter potestatiu 
un recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la publicació del corresponent anunci. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentada Ordenança, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació 
del corresponent anunci. 
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
(silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució), el termini per a la interposició del 
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en que 
el referit recurs de reposició esdevingui desestimat.  
 

Art. 5.4.  INFORMACIÓ AL CIUTADÀ. 

L’Ajuntament de Girona, al respecte dels efectes d’aquesta Ordenança en l’àmbit privat, 
informarà al ciutadà dels motius i preceptes del text, així com dels beneficis socials, 
econòmics i ambientals.  
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ANNEX 1. ORDENANÇA DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 
LLUMINOSA DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DE GIRONA 

 

 

Annex 1.   

ZONIFICACIÓ. 

En aquest annex es presenta el plànol proposta de zonificació elaborat per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya per al Municipi de Girona, amb l’entrada en vigor de la Llei 6/2001, on 
s’estableixen les diferents zones de protecció de la contaminació lluminosa, E1, E2 i E3, del 
terme municipal. 
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Classificació de les vies urbanes de Girona  
i mapa lumínic del Municipi 
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Annex 2.   

CLASSIFICACIÓ DE LES VIES URBANES I MAPA LUMÍNIC DE GIRONA. 

La taula que es mostra a continuació (Taula A2.1) conté la informació referent als nivells i 
característiques d’il·luminació que han de tenir els carrers de Girona, segons les zones i el 
tipus de via de que es tracti. Informa dels nivells lumínics en lux, màxims i mínims, tant en 
calçada com en vorera, i de la uniformitat i l’índex FHS admissible.  

S’adjunta el mapa lumínic de la ciutat, on es veu reflectit el tipus de via associat a cada carrer 
del municipi, segons els quals s’estableixen els nivells de llum màxim que es poden donar en 
cadascun, així com la relació de la totalitat dels carrers del Municipi, on s’indica de quin tipus 
de via o zona es tracta, i relacionant-lo amb la taula següent, es dedueixen els nivells màxims 
lumínics admissibles.  

 

- Taula A2.1 - 

 
 

TIPUS DE ZONA Em mínim via 
(lux) 

Em màxim via 
(lux) Um Em mínim 

voreres (lux) 
Em màxim 

voreres  (lux) % FHS 

1  - Viari tràfic intens 20 30 0.55   5 

2  - Viari Tràfic normal 15 20 0.5   5 

3  - Comercial tràfic intens 15 20 0.5 7 12 15 

4  - Comercial tràfic normal 10 15 0.4 5 7 15 

5  - Urbana no comercial 10 15 0.4   5 

6  - De vianants    5 10 15 

7  - Residencial 4 7 0.2   5 

8  - Industrial 10 12 0.4   5 

9  - Casc antic 10 12 0.3 5 10 15 

10 - Parcs i jardins 5 10 0.3 5 7 15 
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PLA D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 
 DEL MUNICIPI DE GIRONA 

 

 

 

Art. 1.  CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI DE GIRONA. 

Girona és una ciutat del nord-est de Catalunya, capital de la comarca del Gironès i de la 
província de Girona, amb una extensió de 38,70 Km2. Està situada a la confluència dels rius 
Onyar, Ter, Güell i Galligants, a una altitud de 70 m, a l’anomenat pla de Girona.  

Girona limita al nord amb els municipis de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter, a l’est amb 
Celrà i Juià, al sud-est amb el municipi de Quart, al sud-oest amb els de Fornells de la Selva i 
Vilablareix, i a l’oest amb els de Salt i Sant Gregori.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’any 2007 Girona compta amb 92.568 habitants, essent la densitat de població de 2.391,90 
habitants/km2.  La superfície de sòl urbà és de 13,3 Km2, i la població en àmbit urbà és de 
91.927 habitants, essent la densitat de població en sòl urbà de 6911,8 habitants/km2. 

El mapa d’usos del sòl del terme municipal de Girona es mostra a continuació, del que 
destaca una important zona d’arbrat dens que correspon a un 42% del territori, la zona 
urbanitzada corresponent al 19%, o una zona de conreus, matollars i pollancredes que ocupa 
un 28% del territori.  

 

Imatge 1. Situació de Girona
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Imatge 2. Mapa d’usos del sòl
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Art. 2. ANÀLISI I INVENTARI DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS I   
PROPOSTA D’ACTUACIÓ. 

L’anàlisi detallat de tots els elements que formen part d’instal·lacions d’il·luminació exterior té 
en compte tots aquells aspectes que preveu la normativa vigent per tal de que les mesures 
d’adequació que es proposen en aquest Pla Municipal d’Adequació de la Il·luminació Exterior 
del Municipi de Girona permetin posar-les completament al dia.  

En l’elaboració d’aquest Pla d’Adequació també s’han tingut en compte aspectes com la 
potència o el consum, que tot i no estar regulats d’una forma concreta, influeixen directament 
en un dels objectius del Pla, com és el de promoure l’eficàcia energètica de la il·luminació 
exterior: 

 Làmpades: tipus, potència, flux. 
 Pàmpols: tipus, flux emès, FHS, posició, orientació. 
 Sistemes de control i regulació: mecanismes d’encesa i apagada, reguladors de flux. 

 

Art. 2.1. CLASSIFICACIÓ DE LES VIES DE L’ÀREA URBANA SEGONS EL GRAU   
DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA. 

En l’Ordenança de Prevenció de la Contaminació Lluminosa de la il·luminació exterior del 
municipi de Girona es pot trobar la classificació de totes les vies urbanes del municipi, 
segons el tipus de via o zona de que es tracti (via de tràfic intens, de tràfic normal, comercial 
amb tràfic intens o tràfic normal, no comercial, residencial, zona industrial, casc antic, zona 
de vianants o parcs i jardins). En aquesta Ordenança apareix la taula genèrica on s’indiquen 
els nivells lumínic màxims de la vies i voreres, la uniformitat i el percentatge de flux de llum a 
l’hemisferi superior permès, i en l’annex 2 d’aquesta mateixa Ordenança es troba la relació 
de la totalitat de carrers de la ciutat de Girona, on s’indica de quin tipus de via es tracta, i per 
tant quin nivell de llum li correspon. En aquest mateix annex es pot observar el mapa lumínic 
del Municipi de Girona, que recopila de forma molt visual en un sol plànol, la informació sobre 
el tipus de via i el nivell lumínic que li correspon de la relació de carrers anterior.1 

Per una altra banda, a partir del canvi massiu de bombetes portat a terme en els darrers 
anys, en que es van canviar les làmpades de vapor de mercuri per, majoritàriament, 
làmpades de vapor de sodi alta pressió, es venen fent estudis luminotècnics de manera 
periòdica per controlar els nivells de llums de cada carrer, i adequar-los al que indiquen les 
Normes Tècniques Municipals i la normativa vigent. En l’annex 1 d’aquest Pla s’adjunten els 
plànols de la ciutat on es pot veure de forma genèrica el nivell lumínic real de cada carrer. 2 

   

 

                                                  
1 Veure Annex 2 de l’Ordenança de Prevenció de la Contaminació Lluminosa de la il·luminació exterior del Municipi de Girona. 
2 Veure Annex 1:  Nivells luminotècnics dels carrers de Girona. 
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Art. 2.2. INVENTARI DELS PUNTS D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR. 

El Municipi de Girona compta, amb data 1 d’agost de 2007, amb 15.338 punts de llum, 
16.742 lluminàries i 19.077 bombetes. Tots aquests punts de llum s’alimenten a partir de 263 
quadres elèctrics.  

En l’annex 2 (punt A2.1), s’adjunta el llistat total de quadres d’enllumenat públic exterior de la 
ciutat (Taula 2), i el plànol on es veu la situació de cadascun en el terme municipal (Figura 
A2.1)3. 

 

Art. 2.3. CATÀLEG DE TIPOLOGIES DE PÀMPOLS INSTAL·LATS I PROPOSTA 
D’ADEQUACIÓ. 

L’estructura i orientació dels pàmpols és determinant a l’hora d’aconseguir el màxim 
aprofitament del flux lluminós amb el mínim impacte ambiental. La normativa actual, i en 
concret el Decret 82/2005 estableix en aquest sentit, tot un seguit de valors que cal tenir en 
compte a fi d’il·luminar només allò que cal il·luminar, evitant al màxim la llum residual i la 
intrusa.  

En l’annex 2, punts A2.2 i A2.3, s’adjunten els següents informes, on es pot estudiar l’estat 
actual pel que fa a lluminàries contaminants, al municipi de Girona: 

♦ Un informe que recopila tots els models de lluminària (amb fotografia) que estan 
instal·lats a la xarxa d’enllumenat públic exterior del Municipi de Girona, on s’indica el 
tipus de pàmpol i les unitats de cada tipus que hi ha instal·lades.4 

♦ Un informe on s’ha fet una selecció d’aquells pàmpols que no compleixen la normativa 
referent a l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, 
ni el que estipula l’Ordenança Municipal de Prevenció de la Contaminació Lluminosa.5  

♦ Una taula on s’indiquen tots aquells pàmpols que es necessari adequar per a que 
compleixin la normativa vigent de prevenció de contaminació lluminosa. S’indica el tipus 
i model de pàmpol i el seu codi numèric segons la classificació i codificació de 
l’Ajuntament de Girona: set dígits separats per dues barres, on queda reflectit el 
número d’escomesa i de línia a la qual pertany el punt de llum, i el punt de llum en 
qüestió.5  

♦ La relació de punts de llum causants de contaminació lluminosa classificats per 
escomesa on es recullen les característiques de cadascun d’ells.5 

 

Com es pot observar de les relacions anteriors, bona part dels pàmpols d’enllumenat públic 
exterior existents al municipi presenten un FHS acceptable, i per tant, només caldrà adaptar 

                                                  
3 Veure Annex 2, punt A2.1.: Inventari dels punts d’enllumenat públic exterior de Girona.  
4 Veure Annex 2, punt A2.2: Tipologia de pàmpols en l’enllumenat públic exterior de Girona. 
5 Veure Annex 2, punt A2.3: Relació de lluminàries causants de contaminació lluminosa. 
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o renovar el 19%, que presenten característiques que excedeixen el límit dels valors de 
contaminació lluminosa acceptables, o tenen un enfocament incorrecte, com és el cas de 812 
projectors.  

 

Art. 2.4. INVENTARI DELS QUADRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR. 

Com s’ha comentat prèviament, el municipi de Girona compta amb 264 quadres d’enllumenat 
públic exterior distribuïts en el seu territori.  

En les noves instal·lacions d’enllumenat públic exterior o adequació d’existents, les Normes 
Tècniques Municipals obliguen a que el quadre d’enllumenat de la instal·lació incorpori una 
unitat detectora i accionadora complementada amb un sistema de comunicació a distància 
via ràdio, així com un reductor-estabilitzador de flux. D’aquesta manera, progressivament, es 
van adaptant tots els quadres elèctrics de la ciutat a les característiques desitjades.  

Actualment, dels 264 quadres elèctrics de la ciutat, 72 tenen incorporat un sistema via ràdio 
tipus “Urbilux”. Per una altra banda, dels 264 quadres elèctrics, 58 compten amb un sistema 
de reductor-estabilitzador de flux, essent 50 els que incorporen ambdues tecnologies, la 
reducció-estabilització de flux i el sistema de control via-ràdio. Són 158 quadres els que no 
presenten cap d’aquestes tecnologies i s’han d’adequar, i 26 que tenen un sistema de doble 
nivell controlat per rellotge. 

En l’annex 2 d’aquest Pla s’adjunten les taules amb la relació de quadres elèctrics i la seva 
ubicació, segons si disposen d’aquestes tecnologies d’estabilització-reducció de flux i control 
via-ràdio o estan pendents d’adequació.6 

 

Art. 2.5. INVENTARI DELS PUNTS D’IL·LUMINACIÓ SINGULAR DE TITULARITAT 
PÚBLICA. 

Els punts d’il·luminació singular de titularitat pública engloben tots aquells punts de llum que 
pertanyen a l’enllumenat públic, amb unes funcions molt concretes, relacionades directament 
amb l’ús d’un determinat espai o equipament. S’han establert dos grans grups per recollir la 
totalitat d’aquests punts singulars, els que corresponen a il·luminació ornamental o 
monumental i els que il·luminen instal·lacions esportives.  
 

Art. 2.5.1.  Il·luminació monumental de titularitat pública. 

Totes les instal·lacions d’enllumenat públic ornamental o monumental es troben ubicades en 
zona E3 i s’encarreguen de la il·luminació d’edificis i zones emblemàtiques de la ciutat, com 
la Catedral, la col·legiata de Sant Feliu, l’Ajuntament, Sant Domènec, les voltes del Palau 
dels Agullana, Sant Martí, els jardins de la Devesa, el Passeig arqueològic, o la font de la 
plaça dels Països Catalans o la de plaça Catalunya.  

                                                  
6 Veure Annex 2, punt A2.4: Quadres Elèctrics d’Enllumenat Públic Exterior: Tecnologies de control incorporades. 
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La següent taula mostra l’inventari d’il·luminació ornamental i monumental de titularitat 
pública del Municipi de Girona, indicant la proposta d’adequació pendent de dur-se a terme: 

 

CATEDRAL 

Potència  
Zona Nombre 

de punts 
Tipus de 
làmpada Unit. (W) Total (KW) 

Proposta d’adequació 

E3 18 VMCC 1.000 18 

E3 8 VMCC 2.000 16 

Reduir la potència a la meitat per complir amb els nivells del Pla 
d’Adequació. Pendent de projecte específic i de la possible 
reubicació dels projectors. 

 

SANT FELIU 

Potència  
Zona Nombre 

de punts 
Tipus de 
làmpada Unit. (W) Total (KW) 

Proposta d’adequació 

E3 14 VMCC 2.000 28 
Reduir la potència a la meitat per complir amb els nivells del Pla 
d’Adequació. Pendent de projecte específic i de la possible 
reubicació dels projectors. 

 

PLAÇA DE SANT DOMÈNEC (plaça i jardins), SANT MARTÍ i PALAU DELS AGULLANA 

Potència  
Zona Nombre 

de punts 
Tipus de 
làmpada Unit. (W) Total (KW) 

Proposta d’adequació 

E3 15 Halogenurs 
Metàl·lics 400 6 

E3 7 Halogenurs 
Metàl·lics 400 2,8 

Per motius de rehabilitació del Seminari, en el moment de 
redacció d’aquest Pla, els projectors situats a la coberta 
d’aquest estan temporalment desinstal·lats.   
Reubicació i adequació dels projectors de la coberta del 
Seminari pendents d’estudi.  

 

JARDINS DE LA DEVESA 

Potència  
Zona Nombre 

de punts 
Tipus de 
làmpada Unit. (W) Total (W) 

Proposta d’adequació 

E3 2 VMCC 250 500 

E3 3 VMCC 125 375 

E3 8 VSBP 90 720 

E3 5 Incandescència 150 750 

Substitució dels 5 projectors de làmpades d’incandescència. 

 

FONT DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS 

Potència  
Zona Nombre 

de punts 
Tipus de 
làmpada Unit. (W) Total (KW) 

Proposta d’adequació 

E3 4 Halogenurs 
metàl·lics 250 1 

Substitució de les làmpades per 8 projectors tipus LED d’alta 
lluminositat. 
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PASSEIG ARQUEOLÒGIC 

Potència  
Zona Nombre 

de punts 
Tipus de 
làmpada Unit. (W) Total (W) 

Proposta d’adequació 

E3 1 VMCC 250 250 

E3 4 Quars-iode 1.500 6.000 

E3 3 Quars-iode 500 1.500 

E3 2 VSBP 90 180 

E3 4 Incandescència 150 600 

Substitució dels 11 projectors incandescents. 

 

Art. 2.5.2.  Il·luminació esportiva de titularitat pública. 

Les instal·lacions d’enllumenat públic per a la il·luminació d’espais esportius es troben 
ubicades en la seva totalitat en zona E3. La gran majoria d’aquests espais inclouen els 
camps de futbol i les diverses pistes esportives del municipi. En la taula següent es mostra la 
relació d’aquests espais amb el tipus d’il·luminació que presenten: 

 

PISTES ESPORTIVES 

Potència  EQUIPAMENT Característiques punt de llum Nombre de 
làmpades 

Tipus de 
làmpada Unit. (W) Total (KW) 

PISTA CAMPDORÀ 4 columnes de 8 metres 4 VSAP 400 1,6 

PISTA PERICOT 9 columnes de 9 metres 18 VSAP 400 7,2 

PISTA FONTAJAU 6 columnes de 10 metres 12 VSAP 400 4,8 

 1 columna de 12 metres 4 Halogenurs 
metàl·lics 250 1,0 

3 Halogenurs 
metàl·lics 250 0,75 

PISTES DE PETANCA DE 
MONTILIVI 

4 columnes de 7 metres 
8 VSAP 100 0,8 

10 Halogenurs 
metàl·lics 400 4,0 

4 columnes de 8 metres 
2 Quars-iode 1500 3,0 

PISTES DE BOTXES DE LA 
DEVESA 

5 columnes de 8 metres 8 Quars-iode 1500 12,0 
 

CAMPS DE FUTBOL 

Potència EQUIPAMENT Característiques punt de llum Nombre de 
làmpades 

Tipus de 
làmpada Unit. (W) Total (KW) 

CF GIRONA 70 projectors 70 Halogenurs 
metàl·lics 2000 140 

16 projectors 16 Halogenurs 
metàl·lics 2000 32 

CF TORRES DE PALAU 
6 projectors (camp entrenament) 6 VSAP 1000 6 

CF VILAROJA 16 projectors 16 VSAP 1000 16 
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CF PONT MAJOR 16 projectors 16 VSAP 1000 16 

20 projectors 20 VSAP 1000 20 
CF SANT PONÇ 

12 projectors (camp entrenament) 12 VSAP 400 4,8 

16 projectors 16 VSAP 1000 16 
CF GERMANS SÀBAT 

3 projectors (camp entrenament) 3 VSAP 1000 3 

16 projectors 16 VSAP 1000 16 
CF CAN GIBERT DEL PLA 

4 projectors (camp entrenament) 4 VSAP 1000 4 

 

Proposta d’adequació per aquests equipaments: 

– Substitució de les làmpades quars-iode per halogenurs metàl·lics. 

– Comprovació de la correcta orientació de tots els projectors.  

 

 

Art. 3.  PROPOSTA D’ACTUACIONS A EXECUTAR.  

Els canvis, modificacions i adequacions que s’han de portar a terme sobre les instal·lacions 
d’enllumenat públic exterior de Girona, per adaptar-les per tal de prevenir la contaminació 
lluminosa, es poden concretar en les actuacions que es recullen a continuació, on s’indica la  
valoració econòmica estimada i el període previst per a la seva execució. 
 

 Canvi de Làmpades: Aquesta actuació fa referència al canvi de làmpades que no 
compleixen amb l’Ordenança de la Prevenció de la Contaminació Lluminosa i les Normes 
Tècniques Municipals, especialment les làmpades d’incandescència, mescla i quars-iode. 
 

PROPOSTA D’EXECUCIÓ QUANTITAT 
AFECTADA 

PREU UNITARI 
PREVIST 

COST          
ADEQUACIÓ PERÍODE EXECUCIÓ 

CANVI DE LÀMPADES 69 de mescla          
i 16 de quars-iode 110 €    9.350 €     Any 2008 

 

 Adequació REBT:  En data 16 de maig de 2003 el Departament d’Indústria, Comerç i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya va acceptar el pla d’etapes proposar per 
l’Ajuntament de Girona, relatiu a la reparació de defectes especificats a les actes de les 
inspeccions de les instal·lacions elèctriques dels enllumenat públiques realitzades per 
l’empresa ICICT, S.A., en un període de 10 anys. En l’actualitat es venen realitzant  
aquestes obres d’adequació des de l’any 2004, estant prevista la seva finalització l’any 
2013. El pressupost anual per aquestes obres és de 104.937,00 €.  
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 Canvi de Lluminàries: Aquesta actuació fa referència al que es recull en l’article 2.3. 
d’aquest Pla d’Adequació de la Il·luminació Exterior de Girona, el canvi o adequació de 
tots els pàmpols de l’enllumenat públic exterior de Girona que no estan adaptats per evitar 
l’emissió de flux a l’hemisferi superior, un 19% del total, en concret 3.243 punts de llum7, 
dels quals, 812 corresponen a projectors que únicament s’han d’enfocar correctament.  

 

PROPOSTA D’EXECUCIÓ QUANTITAT 
AFECTADA 

PREU UNITARI 
PREVIST 

COST          
ADEQUACIÓ PERÍODE EXECUCIÓ 

CANVI DE LLUMINÀRIES 2.431 Lluminàries 320 € 777.920 € Període 2008-2009 

 

 Manteniment: El manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior inclou el 
canvi periòdic programat de bombetes, les neteges periòdiques dels punts de llum i les 
revisions sistemàtiques de les instal·lacions. Actualment, l’Ajuntament de Girona compta 
amb un Pla de Manteniment Preventiu que s’executa en períodes de 4 anys. El 
pressupost anual per aquestes actuacions és de 208.585,00 €. 
 

 Adequació de Quadres: Les actuacions que es porten a terme sobre els quadres 
elèctrics d’enllumenat públic exterior de la ciutat són per adaptar-los a tot allò que 
marquen les Normes Tècniques Municipals i la normativa vigent. L’adequació d’un quadre 
elèctric consisteix en la implantació d’un sistema estabilitzador-reductor de flux i un 
sistema de comandament i control via-ràdio. Aquestes actuacions es porten a terme en 
tots els projectes de renovació d’enllumenat que es van fent i s’exigeix segons normativa 
municipal a totes les noves instal·lacions i a totes aquelles en que es fan modificacions o 
adequacions en els quadres. Amb aquesta actuació s’implanta un pla per la introducció 
d’aquests sistemes tecnològics a tots els quadres d’enllumenat públic exterior del 
Municipi.  

 

PROPOSTA 
D’EXECUCIÓ QUANTITAT AFECTADA 

PREU 
UNITARI 
PREVIST 

COST          
ADEQUACIÓ PERÍODE EXECUCIÓ 

ADEQUACIÓ DE 
QUADRES 

–  Implantació de sistema de sistema 
de control via-ràdio i d’estabilitzador 
-reductor de flux: 184 quadres. 

–  Implantació d’estabilitzador-reductor 
de flux en quadre amb sistema de 
control via-ràdio: 72 quadres. 

 

 
13.650 € 

 
3.520 € 

 

 
2.551.600 € 

 
253.440 € 

 

 
Període 2010-2013 

 
Període 2008-2009 

 

 

 Il·luminació Singular: Aquesta actuació fa referència a les propostes recollides en 
l’article 2.5. d’aquest Pla d’Adequació, consistent principalment en la reducció de potència 
d’alguns punts de llum d’il·luminació singular per complir amb els nivells que marca el Pla, 
o amb la substitució de projectors que incorporen làmpades inadequades. 

                                                  
7 Veure Annex 2, informe del punt A2.3. 
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PROPOSTA 
D’EXECUCIÓ QUANTITAT AFECTADA 

PREU 
UNITARI 
PREVIST 

COST         
ADEQUACIÓ PERÍODE EXECUCIÓ

IL·LUMINACIÓ 
SINGULAR 

Substitució de diverses làmpades i 
projectors per:  

–   23 làmpades VMCC 400W. 

–   22 làmpades VMCC 1000W. 

–   9 projectors VMCC. 

–   8 projectors tipus LED. 

–  10 làmpades d’halogenurs metal. 
 

 
 

112 € 

248 € 

160 € 

842 € 

342 € 

 

 
 

2.576 € 

5.456 € 

1.440 € 

6.736 € 

3.420 € 

 

Any 2008 

 

 

 

 

 

 



    
 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

ANNEX 1 

 
PLA D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ 

EXTERIOR DEL MUNICIPI DE GIRONA 
 

Nivells luminotècnics dels carrers de Girona. 
Mapa lumínic del Municipi. 
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ANNEX 1. PLA D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ 
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE GIRONA 

 

 

 

Annex 1   

 

A1.1. NIVELLS LUMINOTÈCNICS DELS CARRERS DE GIRONA. MAPA 
LUMÍNIC DEL MUNICIPI. 
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A1.1. NIVELLS LUMINOTÈCNICS DELS CARRERS DE GIRONA. MAPA  
LUMÍNIC DEL MUNICIPI. 

En els darrers anys es venen fent estudis lumínics periòdics per controlar els nivells de llum 
de tots els carrer que formen part de la xarxa viària de la ciutat, per tal de poder establir el 
nivell de llum adequat segons el que indiquen les Normes Tècniques Municipals per a 
instal·lacions d’enllumenat públic exterior i la Normativa Vigent. A continuació s’adjunta el 
mapa lumínic del Municipi on es veuen els carrers pintats de diferent color segons el nivell de 
llum que presenten. Aquest mapa data de 2003, i tot i que es venen fent medicions 
periòdiques anuals segons un calendari establert, en el moment de la redacció d’aquest Pla 
d’Adequació, encara no es disposa del mapa lumínic global actualitzat.  

 

 

 
 



    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 

 
PLA D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ 

EXTERIOR DEL MUNICIPI DE GIRONA 
 

Inventari dels punts de llum públic exterior de Girona 
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ANNEX 2. PLA D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ 
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE GIRONA 

 

 

 

Annex 2   

 

A2.1.  INVENTARI DELS PUNTS DE LLUM PÚBLIC EXTERIOR DE GIRONA. 

A2.2.  TIPOLOGIA DE PÀMPOLS EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR 
DE GIRONA. 

A2.3.  RELACIÓ DE LLUMINÀRIES CAUSANTS DE CONTAMINACIÓ  
LLUMINOSA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE GIRONA. 

A2.4.  QUADRES ELÈCTRICS D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR:  
TECNOLOGIES DE CONTROL INCORPORADES. 
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A2.1. INVENTARI DELS PUNTS D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE 
GIRONA. 

Tot seguit es mostra la relació de les 263 escomeses d’enllumenat públic exterior que hi ha 
a Girona amb data 1 d’agost de 2007.  

En un primer llistat figura el número d’escomesa segons codificació interna de l’Ajuntament 
de Girona i la ubicació d’aquesta, seguit d’un altre llistat on es veu l’esquema dels quadres 
elèctrics que hi han en cada districte de la ciutat.  

Seguidament, es mostra la relació de la totalitat d’aquests 263 quadres elèctrics 
d’enllumenat públic, on figura el codi de cada quadre (codificació interna), seguit de la 
ubicació i la zona en que aquest es troba, i la potència contractada a la Companyia 
Elèctrica.  

S’adjunta també, el plànol (Figura A2.1) on queda palès la zona que il·lumina cadascun 
dels quadres elèctrics d’enllumenat públic exterior de Girona.  

 

 

 

 

 



    
PLA D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 

 DEL MUNICIPI DE GIRONA 

  

 

 

ANNEX  2   A2 - 2 

A2.2. TIPOLOGIA DE PÀMPOLS EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR 
DE GIRONA. 

A continuació es presenta un informe on es recopilen tots els models de lluminàries que 
estan instal·lats en la xarxa d’enllumenat públic exterior de la ciutat de Girona. L’informe 
ensenya per cada tipus de pàmpol una foto d’aquest, i especifica les unitats de cada tipus 
que hi han instal·lats a la ciutat.  
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A2.3.  RELACIÓ DE LLUMINÀRIES CAUSANTS DE CONTAMINACIÓ 
LLUMINOSA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE GIRONA. 

El llistat següent mostra la relació de lluminàries que no s’ajusten al que estipula la 
normativa referent a l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. Es tracta del conjunt de models de pàmpols que no estan adaptats per prevenir 
l’emissió de flux a l’hemisferi superior, i de projectors que no tenen una orientació 
adequada, i que per tant, al no complir la normativa vigent, és necessari adequar o 
canviar.  

Junt a aquest primer informe que mostra la relació de tipus de pàmpols contaminants, 
s’adjunta una taula amb els punts de llum concrets que presenten algun d’aquests tipus de 
lluminària, indicant el seu número de punt de llum segons la codificació de l’Ajuntament de 
Girona (codi de l’escomesa a la que pertany / número de línia de l’escomesa / número de 
punt de llum).  

També s’inclou la relació d’aquests darrers punts de llum, classificats per escomesa, es a 
dir, la relació de punts de llum de cada escomesa causants de contaminació lluminosa 
sobre els que s’ha d’actuar.  
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A2.4.   QUADRES ELÈCTRICS D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR: 
 TECNOLOGIES DE CONTROL INCORPORADES. 

Segons el que recull l’article 2.4 del Pla d’Adequació de la il·luminació exterior de Girona, a 
continuació s’adjunten els informes on es veu la relació de quadres elèctrics d’enllumenat 
públic exterior de Girona, agrupats segons si incorporen sistema de reducció-estabilització 
de flux, sistema de control i comandament via ràdio, ambdues tecnologies, o cap d’elles, 
estant pendents d’adequació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


