
ESTRATÈGIES PER MILLORAR
L'ESTALVI ENERGÈTIC, 

D'EMISSIONS I ECONÒMIC DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC



Situació Actual

Llei 6/2001 art. 4.1.a) s’entén per contaminació lumínica: l’emissió de flux lluminós de fonts 
artificials nocturnes en intensitats, direccions i rangs espectrals innecessaris per a la 
realització de les activitats previstes

1.- Contaminació lumínica
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Situació Actual
2.- Com i perqué hem arribat a aquesta situació 
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Situació Actual

Les estadístiques ens 
situen com el país que 
mes consumeix per 
habitant i amb les 
làmpades més potents.

L’IDAE (Institut per a la 
diversificació i l’estalvi de 
l’energia) estima que el 
potencial d’estalvi de les 
instal·lacions d’enllumenat 
a Espanya es del 45% 



Situació Actual



Situació Actual
2.- Conseqüències negatives de la contaminació 
lumínica 

1.- Afectació a la flora i fauna: La majoria d’animals son d'hàbits nocturns.
http://www.youtube.com/watch?v=zKA4H33sYBo&feature=related

- Busqueda d’aliments
- Campeo
- Aparellament
-Desplaçaments migratoris

2.- Malbaratament energia elèctrica.

3.- Augment de la contaminació atmosfèrica per emissió de gasos de 
combustió de les centrals tèrmiques.

4.- Afectació a les persones: Intrusió lumínica, alteracions de salut (estat 
anímic, reducció de la melatonina...)

5.- Afectació a la visió nocturna del cel

http://www.youtube.com/watch?v=zKA4H33sYBo&feature=related


Situació Actual
3.- Aspectes tècnics de la normativa actual

-Llei 6/2001 de 31 de maig

-Decret 82/2005 de 3 de maig

-Real Decret 1892/2008. Reglament de eficiència energètica en 
les instal·lacions d’enllumenat exterior:
Distingeix els espais a il·luminar per la seva ubicació i activitat i, 
en funció d'això estableix uns nivells màxims d'il·luminació 
exigint a la seva vegada que la instal·lació tingui una mínima 
eficiència energètica (etiquetada mitjançant la classificació 
energètica) i un màxim de contaminació lumínica



Situació Actual

Decret 82/2005 ANUL·LAT

(resolució TES/2809/2011 de 29 de novembre



Situació Actual
ZONIFICACIÓ

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



Situació Actual



Situació Actual



Situació Actual
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Conceptes bàsics de luminotècnia
La llum

La llum és la part de la radiació electromagnètica, anomenada visible que l'ull 
humà pot percebre visualment. Fora del visible,l'ull humà és cec.

La part visible de l’espectre es molt estret; entre 380 nm. (ultraviolada) i 780 
nm. (infraroig).

Quan el rendiment cromàtic no sigui l’objectiu principal de la instal·lació 
utilitzar làmpades amb emissions per sobre dels 500 nm

L'ull humà està incòmode quan rep llum que conté el color
violat. Cal protegir l'ull de la radiació violada. (article 7.1 Real
Decret 82/2005 de 3 de maig)



Conceptes bàsics de luminotècnia
La llum

Per saber com es distribueix la 
energia irradiada s’utilitza 
l’espectrerradiòmetre, amb el qual 
s’obté una gràfica com la següent

L'espectre electromagnètic d'emissió 
d'una làmpada ens permet valorar la 
qualitat de la llum que emet.



Conceptes bàsics de luminotècnia
Magnituds 
Fotomètriques
Flux lluminós (lumen); 
Potència (W) emesa en forma de 
radiació lluminosa, a la que l’ull 
humà es sensible

Luminància (cd/m2); La 
intensitat lluminosa que emet un 
cos en una direcció determinada 
per unitat de superfície

Il.luminància (lux); Ens indica la 
quantitat de llum que arriba a 
una superfície

Eficàcia lumínica (lumen/w); 
Relació entre el flux que emet la 
làmpada i potència que 
necessita per fer-ho.



Conceptes bàsics de luminotècnia
Característiques més importants
-Índex de rendiment del color (IRC o Ra): Capacitat d’una font 
de llum per reproduir fidelment els colors respecte a un 
il·luminant de referència. El valor màxim es igual a 100
Categories:
1A Ra des de 100 a 91
1B Ra des de 90 a 81
2A Ra des de 80 a 71
2B Ra des de 70 a 61
3 Ra des de 40 a 59
4 Ra des de 20 a 39

-Temperatura de Color (Tc): Mesura el grau de calidesa o 
fredor de la tonalitat d’una font de llum. Es mesura en graus 
Kelvin.

Càlida: Tc < 3300 K
Neutra: 3300 K < Tc < 5000 K

Freda: Tc > 5000 K



Làmpades; Tipus i característiques
Les làmpades que normalment s’utilitzen en enllumenat d’exterior son les de 
descàrrega i es poden classificar segons el gas utilitzat (vapor de mercuri o sodi) o la 
pressió a la que aquest es trobi (alta o baixa pressió)

Fluorescència 



Làmpades; Tipus i característiques

Fluorescència 



Làmpades; Tipus i característiques
Vapor de mercuri

RD1890/2008 (ITC EA04 Components de la Instal.lació)

Las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia 

luminosa superior a 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental

RD1890/2008 (ITC EA04 Components de la Instal.lació)

Las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia 

luminosa superior a 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental



Làmpades; Tipus i característiques
Vapor de mercuri



Làmpades; Tipus i característiques
Vapor de sodi baixa pressió

Característiques
Eficàcia fins 200 lm. / w.
Vida llarga 14.000 h.
Color 2.000 ºK
Rend. Color 0
Reencesa NO immediata 

DESAVANTATGES:
- Necessita d’equip
- IRC molt baix 
-Temps d’encesa i reencesa
- Tamany gran



Làmpades; Tipus i característiques
Vapor de sodi baixa pressió



Làmpades; Tipus i característiques
Vapor de sodi alta pressió

Característiques 
Eficàcia 100 lm. / w.
Vida llarga 12.000 h.
Color variada 2.300 ºK
Rend. Color 25
Reencesa NO immediata

AVANTATGES:
- Alta eficàcia
- Bon IRC en molt alta pressió
- Capacitat de contrast
- Vida mitjana elevada

DESAVANTATGES:
- Necessita d’equip
- Temps d’encesa i reencesa
- Tamany gran



Làmpades; Tipus i característiques
Vapor de sodi alta pressió



Làmpades; Tipus i característiques
Halogenurs metàl·lics

Característiques 
Eficàcia 80 lm. / w.
Vida mitja 8.000 h.
Color variada 3.000 – 5.000 ºK
Rend. Color 75 - 90
Reencesa NO immediata

AVANTATGES:
- Alta eficàcia
- Bon IRC 
- Vida mitja
- Mida petita

DESAVANTATGES:
- Necessita d’equip
- Preu
- Temps d’encesa i reencesa
- Estabilització color



Làmpades; Tipus i característiques
Halogenurs metàl·lics



Noves tendències

¿ El LED es eficient?

¿ El LED es més eficient que altres 
tecnologies actuals ?

Les respostes a continuació.........



Noves tendències
LED (Light-Emitting Diode)

El principi de funcionament dels LEDs (díodes electroluminiscents) es basen 
en la polarització d’un semiconductor per l’aplicació d’una tensió que causa 
la emissió de fotons.

S’emet una radiació quasi monocromàtica, de la que la longitud d’onda 
depèn del semiconductor utilitzat. No existeix semiconductors que donin per 
sí sols llum blanca.

Actualment, el mitja mes utilitzat per fer llum blanca es acoblar un LED blau a 
un fòsfor groc. (Xip blau + capa fosfòrica = llum blanca)

L'espectre del LED presenta així una forta proporció de llum blava (pic blau 
de l'espectre), que te per conseqüència un desequilibri espectral



Noves tendències
1.- La màxima eficàcia del LED de llum “blanca” s'obté amb la mínima capa 
de fòsfors possible, això implica que la llum emesa te una temperatura de 
color superior a 6.000 K

. 

A major Temperatura de Color;

- Mes contaminant (alteració al medi natural)
- Major rendiment
- Pitjor IRC
- Major sensació de llum freda
-Pitjor confort
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Noves tendències
2.- La eficàcia del LED depèn de la Intensitat de funcionament. Les corrents 
estàndards solen ser 350 mA, 500 mA, 700mA, 1A i 1,5A, la major eficàcia 
s'obté a 350 mA. 

El LED pots ser alimentat a diferents intensitats, sempre amb una corrent 
continua i constant. Els requeriments d’alimentació juntament amb l’elevada 
sensibilitat dels seus paràmetres, ens obliga a la utilització de fonts 
d’alimentació o drivers (Polarització correcte, uniformitat flux, estabilitat 
potencia, funcionament dins dels rangs nominals, etc...)

Quan mes corrent, menys eficàcia lm/w. La clau està en fer treballar el LED a
baixa Intensitat i baixa temperatura.

¡ A doble corrent, doble consum,
tan sols 1,65 x Flux



Noves tendències
3.- La eficàcia del LED depèn molt de la temperatura de funcionament. 

El valor d'eficiència que dona el fabricant del diode fa referència a una 
medició del flux del LED amb una encesa instantània en condicions de 
laboratori (Ta = 25 ºC) i amb el LED a 25º

Un augment continuo de la temperatura de funcionament provocarà dos 
efectes:

• Una depreciació del flux emès



Noves tendències
•Una reducció dràstica de la seva vida



Noves tendències
4.- Una il·luminació LED pots obtenir una major eficiència tot i oferir una 
eficàcia lluminosa (lm/W) inferior a altres tecnologies actuals, gracies a la 
seva major capacitat de “posar la llum al seu lloc”

Traduït al llenguatge tècnic, les solucions amb LED poden aportar un major 
factor d'utilització (Fu=llum rebuda/llum generada per la làmpada)



Noves tendències
5.- La relació Lm/W depèn molt amb que es relacioni; un simple LED o un 
sistema

 



Noves tendències (conclusions I)
AVANTATGES:

• Vida útil “teòrica” considerablement llarga
• Reduïts costos de manteniment
• Eficiència energètica elevada
• No emeten radiació infraroja ni ultraviolada
• Llum direccional, permet incrementar la eficiència del sistema al il·luminar 
només la superfície desitjada
• Menor llum dispersa degut al millor control òptic
• Control dinàmic del color, possibilitat d'elegir tonalitat
• Completament regulable sense variació del color, el que permet ajustar la 
il·luminació als nivells necessaris en cada cas i cada moment
• Permet una encesa instantània al 100%.
• Treballen a baix voltatge en corrent continua
• Alta eficàcia en llocs freds (encenen a una T = -40º)
• Major llibertat de disseny de les lluminàries



Noves tendències (Conclusions II)
DESAVANTATGES:

• Afectació al medi ambient per la seva emissió de llum intensa en longituds 
d'ona propera als 440 nm.
• Es requereixen molts LEDs per substituir a una làmpada de descarrega, 
per lo que la majoria de les actuals lluminàries de LED tenen múltiples fonts 
lluminoses (matrius de Led) que quan fallin aleatòriament produiran errors en 
la uniformitat (per tant possibles incompliments de la normativa). Quan això 
pasi es tindrà que canviar tota la placa de Leds o una part. ¿Hi hauran 
recanvis? ¿Tindran el mateix BIN? ¿ Com es podran detectar les errades 
individuals i aleatòries dels Leds? ¿ Es podrà exigir a la empresa 
instal·ladora que els canviï? 
• No te un format estandarditzat ni suficient normativa que els reguli
• Es dubtós el compliment del RD 1890/2008 Instrucció E4, per molts 
artefactes en el mercat (controladors, llumeneres) de LEDs
• El creixement exponencial de la eficàcia del LED fa que les instal·lacions 
que s'estan realitzant avui dia quedin obsoletes abans de la seva 
amortització



Noves tendències (Conclusions III)
• Retorn d'inversió llarg degut al seu elevat preu
• Per la seva concepció focal de les instal·lacions, fàcilment poden 
enlluernar, superant el 15% del TI (Incremento Umbral)
• La electrònica de control associada no te la mateixa vida útil, fallarà abans 
que els LEDs
• Per la seva concepció focal de les instal·lacions, fàcilment poden 
enlluernar, superant el 15% del TI (Incremento Umbral)
• La electrònica de control associada no te la mateixa vida útil, fallarà abans 
que els LEDs
• La eficàcia del LED depèn molt de la temperatura de funcionament. Un 
augment exesiu provocarà una depreciació del flux emes i un reducció 
dràstica de la seva vida
• Un augment de potencia pot provocar la destrucció del LED
• Requereix alimentació  a corrent constant, qualsevol fluctuació es tradueix 
en fluctuació de la llum emesa. Si el driver es de baixa qualitat poden produir 
pappallugues  en la llum emesa
• Possibles riscos per a la salut humana derivats de la llum intrusa 
extremadament blava en alguns LEDs 



Noves tendències (Conclusions VI)
Conclusions

Sense dubte, els LEDs (OLEDs)  seranseran  la font de llum del futur.

Actualment es dubtós el compliment del RD 1890/2008 Instrucció E4, per 
molts artefactes en el mercat dels LEDs (Controladors, llumeneres).

Es imprescindible demanar el compliment de les normatives a les empreses 
comercialitzadores de LEDs:

•“Requerimentos tecnicos exigibles para luminarias con tecnologia Led de 
alumbrado exterior” Redactat per l'IDAE

•Recomanacions TECNICAT 

L'espectre del LED presenta una forta proporció de llum blava (pic blau de 
l'espectre), nociva pel medi ambient.
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EXIGIR PROJECTE LUMÍNIC

EXIGIR PROJECTE LUMÍNIC



RECOMANACIONS PRÀCTIQUES
• Utilitzar lluminàries amb reflector i tancaments transparents i preferentment de 
vidre pla

• Inclinació de les lluminàries a 0º (control instal·lació)

• Utilitzar lluminàries amb FHS <= 1% (preferentment FHS = 0%)

Criteris



RECOMANACIONS TÈCNIQUES

• Quan el rendiment cromàtic no sigui l’objectiu principal de la instal·lació, 
utilitzar làmpades amb emissions per sobre dels 500 nm, en cas contrari 
utilitzar hal.logenurs metàl·lics de baix consum

• La eficàcia es la característica fotomètrica més important en quan a les 
consideracions energètiques, a dia d'avui les làmpades de Sodi de baixa 
pressió son les més eficients i menys contaminants.

• Evitar excessos en els nivells d'il·luminació, considerar els nivells de 
referència del RD 1890/2008 com a nivells màxims. (no justificar excessos 
en zones conflictives ni per motius d'instal·lacions veïnes amb excés 
d'il·luminació)

• Dissenyar instal·lacions amb el màxim Factor d’Utilització (> 30%). Utilitzar 
òptiques amb lluminàries d’alt rendiment (>55%)

•  Complir amb els requisits de seguretat referents al aillament electric 
(recomanat un IP65), seguretat mecánica (IK),etc..

Criteris



RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

• En l’enllumenat ornamental instal·lar els projectors preferentment dirigits de 
dalt a baix

•  Utilitzar projectors frontalment asimètrics, amb asimetries adequades a la 
zona a il·luminar e instal·lats sense inclinació

•A partir de mitja nit, apagar l’enllumenat esportiu, anuncis lluminosos, 
monuments i tot aquell que no sigui necessari per a la seguretat ciutadana 
(adaptar la il·luminació a la activitat)

•Utilitzar equips eficients com balastos electrònics per làmpades d’alta 
corrent de descàrrega per reduir el nivell de potencia i estavilitzar-la (Potència 
consumida = potència  nominal)

Criteris



RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

• Realitzar un correcte manteniment, a menys manteniment, més despesa 
energètica. La potencia instal·lada es pot incrementar un 28%.

• Realitzar un projecte luminotècnic per garantir un control en la distribució 
de la llum encara que l’actuació es limiti només a una mera substitució de les 
lluminàries i làmpades.

- 

Criteris



RECOMANACIONS TÈCNIQUES

Utilitzar els nivells d'il·luminació justos
 Il·luminar allò que sigui necessari
 Il·luminar només quan cal

Per fer-ho necessitem
1.- Saber què tenim, on ho tenim i com ho tenim (inventari)
2.- saber quins són els objectius a assolir a curt i mig termini (pla 

director)
3.- Auditoria econòmica – energètica del que es possible 

començant pel potencial real d’estalvi
4.- Seguiment i control de qualitat dels serveis contractats

CONCLUSIONS



RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

El Pla Director d’enllumenat es una eina de gestió municipal 
imprescindible 

OBJECTIU
L’objectiu del pla director d’enllumenat és definir les actuacions que permetin:
• Assolir els nivells d’il·luminació adequats a cada carrer del municipi.
• Complir les normatives vigents, tant de seguretat com de contaminació 
lumínica.
• Aconseguir un enllumenat eficient millorant el rendiment i disminuint el consum 
energètic

 COM FER-HO
• Saber què tenim, on ho tenim i com ho tenim (inventari)
• Saber quins són els objectius a assolir a curt i mig termini (pla director) 
Definició de l'enllumenat que volem pel municipi en els propers anys Aspectes a 
considerar
  

Pla Director d’enllumenat 



RECOMANACIONS PRÀCTIQUES
Objectius de l’inventari:
• Obtenir una informació documental informatitzada per conèixer els elements 
dels quals disposa l’ajuntament per a il·luminar l’espai públic del municipi, amb 
tota la informació associada de materials, potències, models, estat de 
conservació, etc.
• Possibilitar la programació de les actuacions de millora i renovació 
necessàries pel municipi i donar suport a les tasques de manteniment.

Fases de l’inventari:
• Situar sobre plànol els punts de llum, fanals i llumeneres, i els quadres que 
formen la xarxa d’enllumenat.
• Elaborar una base de dades associada als plànols amb tota la informació de 
cada element de la xarxa, en quant a materials, models, potències, estat de 
conservació, etc.
• Introduir totes les dades en un SIG (sistema d’informació geogràfica) que 
permet consultar les característiques de cada element de la xarxa de forma 
immediata.
• Introduir el SIG (Sistema d'Informació Geografica) per poder consultar les 
dades via extranet.

Pla Director d’enllumenat



RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

Fases del pla director d’enllumenat:

• Establir els nivells adequats d’il·luminació de cada carrer del municipi 
mitjançant la zonificació
• Determinar els nivells d’il·luminació existents al municipi a partir del treball de 
camp realitzat.
• Elaborar una diagnosi a partir de la comparació dels nivells existents 
d’il·luminació i els que serien els adequats.
• Elaborar una diagnosi del grau de compliment de les normatives vigents.
• Elaborar, a partir dels resultats de la diagnosi, una llista d’actuacions 
prioritzades en el temps que permetin l'adaptació a la normativa alhora que 
s’assoleixen els graus adequats d'il·luminació.
• Avaluar les actuacions econòmicament en forma de pressupost.
• Proposar un pla de manteniment i una proposta de finançament per
obtenir els recursos necessaris

Pla Director d’enllumenat



RECOMANACIONS PRÀCTIQUESPla Director d’enllumenat



RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

Fases del pla director d’enllumenat:

Conclusions

• L’inventari i els sistemes d'informació geogràfica faciliten el manteniment diari 
de la xarxa d’enllumenat.

• El pla director és una eina de planejament que ajuda als tècnics i polítics a 
prendre decisions d’inversió per a millorar les infraestructures d’enllumenat, des 
d’un punt de vista global.

• El pla director permet assolir estalvis energètics i econòmics importants.

• El pla director proposa un pla de manteniment i un pla d’inversions.

Pla Director d’enllumenat
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