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Característiques recomanades per a les instal·lacio ns 
 d’enllumenat exterior  

 
 
 

Atès que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6830 del 13 de març de 
2015, ha publicat la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, que en el seu article 79 modifica la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, pel que fa a la disposició 
transitòria primera, que estableix la tipologia de les instal·lacions d’enllumenat existents que 
es consideren obsoletes o inadequades: 

 
- Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió. 
- Làmpades ubicades en zones E1 que no són de vapor de sodi o altres  
  tecnologies de característiques espectrals similars. 
- Llums que tenen un flux d’hemisferi superior instal·lat superior al 50%. 

 
Atès que aquestes instal·lacions han de deixar de funcionar a partir d’una data determinada 
que depèn de la titularitat de la instal·lació i de l’indret on es troba ubicada: 
 

- Si es tracta d’instal·lacions ubicades en un punt de referència o a  
la seva àrea d’influència, el termini venç el 31 de març de 2016. 
- Si es tracta d’instal·lacions de titularitat pública, el termini venç  
el 31 de desembre de 2016. 
- Si es tracta d’instal·lacions de titularitat privada, el termini venç  
el 31 de desembre de 2018. 

 
 
S’aconsella que es prioritzin les actuacions d’adequació dels supòsits anteriors, i  es duguin 
a terme de la forma següent (aquests seran els criteris subvencionable en el cas que 
s’habiliti una línea d’ajuts):    
 
1. Els llums que tenen un flux d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) superior al 50%, es 
recomana que siguin substituïts per altres que emetin menys d’1% de FHSinst.  
 
2. Les làmpades ubicades en zones E1 que ha de cessar el seu funcionament, en aplicació 
de la normativa vigent s’han substituir per làmpades de vapor de sodi d’alta i/o baixa pressió 
o per fonts de llum tipus LED ambre (làmpades que tinguin menys de l’1% per sota dels 500 
nm i longitud d’ona predominant per sobre els 585 nm). 
 
3. Les làmpades ubicades en zones E2, E3 o E4 que ha de cessar el seu funcionament 
(làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió), es recomana que, en el cas de zones E2 i 
E3, es substitueixin per làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 
3.000 K. 
 
Barcelona, 18 de març de 2015 
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Llums obsolets:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(FHSinst) superior al 50% 

Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió 

FHSinst superior al 50% 

FHSinst superior al 50% i làmpada 
de vapor de mercuri 
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Llums recomanats:  

 

 
 
 

 
 
 
 

Làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 

FHSinst  inferior a l’1% i 
làmpada de vapor de sodi 

LED PC ambre 

FHSinst  inferior a l’1%  


