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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA 
IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PER LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN, ESTALVI 
D’ENERGIA I CONTAMINACIÓ LUMÍNICA. 
 
 
La il· luminació artificial durant la nit representa un dels requisits imprescindibles per a l’habitat de les 
zones urbanes modernes i, resulta també necessària per a la realització d’un gran nombre d’activitats 
lúdiques, comercials o productives. No obstant això, un disseny o un ús inadequat de les instal· lacions 
d’enllumenat té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient en la mesura que 
s’estigui alterant les condicions naturals de foscor que són pròpies de les hores nocturnes. 
 
Una il· luminació nocturna excessiva o defectuosa constitueix una forma de contaminació lumínica que 
afecta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural, cosa que implica la necessitat de la seva 
protecció  pel fet que es tracta d’un patrimoni comú de tots els ciutadans. 
 
Un excés en la il· luminació viària pot provocar enlluernament als conductors i crear zones d’ombres no 
desitjades perjudicant la seguretat vial. Al mateix temps, es produeix una intromissió en la intimitat de les 
persones quan la llum exterior envaeix les seves llars. 
 
Cal endegar o continuar la pràctica de criteris coherents i racionals en el disseny de l’enllumenat nocturn 
promovent l’ecoeficiència mitjançant l’estalvi d’energia en l’àmbit de les instal· lacions i dispositius 
d’enllumenat extern i interior, reduint la producció de residus, afavorint la biodiversitat i augmentant els 
valors de confortabilitat i qualitat de vida a la ciutat per a totes les espècies.  
 
Totes aquestes raons, unides a la progressiva conscienciació ciutadana per la protecció del medi, 
justifiquen la necessitat de regular, mitjançant aquesta ordenança, els mecanismes necessaris que 
permetin donar resposta a la proble màtica que planteja una il· luminació nocturna inadequada que derivi 
en formes de contaminació lumínica o de malbaratament de l’energia , però tenint sempre present la 
importància que l’enllumenat nocturn té com element essencial en la seguretat ciutadana, per a la 
circulació i també per a la vida comercial, turística i recreativa de les zones habitades. 
 
Els objectius de l’enllumenat públic són bàsicament: 
 
§ La comoditat visual de persones i vehicles, per augmentar la percepció i, per tant, disminuir accidents 

i incidents que afecten a les persones. 
§ Potenciar la seguretat de les persones i béns i la mobilitat ciutadana. 
§ Afavorir i humanitzar les relacions socials. 
§ Potenciar i realçar els llocs, edificis i monuments que ho requereixin, amb la finalitat d’augmentar el 

valor cultural de les ciutats. 
 
Per a moltes espècies, la foscor es el seu hàbitat. De fet, es la nit quan hi ha una major activitat biològica.  
 
Amb aquesta ordenança reguladora es planteja dissenyar un pla d’enllumenat que satisfaci les necessitats 
del ciutadà, que respecti el cel fosc que necessiten les espècies nocturnes i que en relació a l’enllumenat 
públic s’adoptin les mesures de minimització de la contaminació lumínica per a que l’impacte de la 
producció de llum sigui el menor possible sobre l’entorn. 
 
Serà convenient sensibilitzar als professionals que dissenyin plans d’enllumenat exterior sobre la 
problemàtica de la contaminació lumínica per que incorporin en els projectes una il· luminació ambiental 
correcta, per que estudiïn alternatives més eficients i estalviadores i perquè elaborin i divulguin 
estàndards per a un enllumenat sostenible. 
 
Actuacions concretes passen per: 
 
§ Instal· lar llums on l’emissió dels raigs no sobrepassin el pla horitzontal i dirigir-los a on sigui 

necessari. La llum que es dispersa a altres zones que no son convenients d’enllumenar es la que 
afecta a la conservació de la biodiversitat. 
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§ Evitar l’ús de raigs dirigits cap el cel. 
§ Utilitzar la potencia lumínica necessària per a cobrir les necessitats ciutadanes sense perjudicar la 

fauna i flora. 
§ Il· luminar cap el terra i utilitzar una òptica que formi uns cons de llum tant aguts com sigui possible 

per a evitar la dispersió de la llum. 
§ En aparadors utilitzar llum vermella en lloc de blanca o groga.  
§ Evitar les làmpades de mercuri per que són especialment agressives per a moltes espècies animals, en 

concret per als invertebrats per són la base alimentaria d’altres animals superior. 
 
 
CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 1.- OBJECTE 
 
És objecte d’aquesta ordenança la regulació de les instal· lacions, aparells i instruments d’enllumenat 
exterior, pel que fa als aspectes relatius a la contaminació lumínica que poden arribar a produir i a 
l’estalvi energètic que es pot aconseguir. 
 
 
Article 2.- FINALITATS 
 
La present ordenança té com a finalitats: 
 
§ Mantenir el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de 

la flora i dels ecosistemes en general. 
§ Promoure l’ecoeficiència mitjançant l’estalvi d’energia en l’àmbit de les instal· lacions i dispositius 

d’enllumenat exterior i interior, sense fer minvar la seguretat. 
§ Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic minimitzant les molèsties i/o perjudicis. 
§ Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica sobre la visió del cel. 
 
 
Article 3.- EXCLUSIONS. 
 
S’exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança les instal· lacions i aparells següents: 
 
§ Carreteres i autopistes de titularitat estatal o autonòmica. 
§ Vehicles a motor. 
§ La llum produïda per combustibles sense finalitat d’enllumenat. 
§ Aquelles infrastructures que, en general, ho requereixin per a garantir la seguretat dels ciutadans. 
 
 
Article 4.- DEFINICIONS. 
 
Als efectes d’aquesta ordenança , s’entén com a: 

 
1) Contaminació lumínica: S’anomena contaminació lumínica a l’augment de la brillantor del cel 

provocada per aquelles il· luminacions exteriors que projecten part de la seva llum cap el cel, en 
comptes de dirigir-la al terra o a les construccions que es volen il· luminar. Així mateix, es considera 
contaminació lumínica aquella radiació lluminosa que és d’una longitud d’ona que l’ull humà no 
percep però que afecte nombroses espècies animals i vegetals. També es coneix com emissió de flux 
lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitat, direccions i/o rangs espectrals on aquell no és 
necessari per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s’han instal· lat les 
lluminàries. 

 
2) Difusió cap el cel: Forma de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que 

es difonen envers el firmament. 
 
3) Enlluernament: Forma de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que 

dificulten o impossibiliten la visió. 
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4) Intrusió lumínica: Forma de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que 

excedeixen de l’àrea on són útils per a l’activitat prevista, envaint zones en que no són necessaris i 
poden causar molèsties o perjudicis. 

 
5) Sobreconsum: Efecte derivat de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos 

que per la seva intensitat i/o per la seva distribució espectral impliquen un consum energètic inútil o 
innecessari. 

 
6) Instal· lació d’enllumenat exterior: Instal· lació prevista per a il· luminar superfícies situades fora 

d’espais coberts. 
 
7) Instal· lació d’enllumenat interior: Instal· lació prevista per a il· luminar superfícies situades dintre 

d’espais coberts. 
 
8) Brillantor: Flux de llum pròpia o reflectida. 
§ Reduïda: Aquella que és de baixa intensitat respecte a un llum referent. 
§ Mitjana: Aquella que té una intensitat intermitja respecte a un llum referent 
§ Alta: Aquella que té una intensitat accentuada respecte a un llum referent. 

 
9) Llum referent: Nivell d’intensitat de fluxos lluminosos que es determina reglamentàriament per al 

compliment dels objectius i requeriments d’aquesta ordenança i d’altres normatives estatals i 
autonòmiques. 

 
10) Flux d’hemisferi superior instal· lat: Flux radiat per un aparell d’enllumenat o per un cos, edifici o 

element lumínic, en direccions per sobre del pla horitzontal. 
 
11) Usos de l’enllumenat exterior: 
 
§ Vial: Les superfícies il· luminades estan destinades al trànsit de vehicles. 
§ Vial i vianants: Les superfícies il· luminades al trànsit de vehicles i de les persones en els seus 

desplaçaments. 
§ Per vianants: Les superfícies il· luminades estan destinades a l’ús de les persones en els seus 

desplaçaments. 
§ Ornamental: Les superfícies estan il· luminades pel seu efecte estètic. 
§ Industrial: Les superfícies il· luminades formen part d’una activitat industrial. 
§ Comercial i publicitari: Les superfícies il· luminades formen part d’una activitat comercial i/o 

publicitària. 
§ D’instal· lacions esportives i recreatives: Les superfícies il· luminades formen part d’una activitat 

esportiva o recreativa. 
§ De seguretat: S’il· luminen superfícies per facilitar la seva vigilància i control. 
§ Exteriors d’edificis: Les superfícies il· luminades que, tot i formar part de la propietat d’una 

finca, són externes a les edificacions en general. 
§ D’equipaments: Les superfícies il· luminades que , tot i formar part de la propietat d’una finca, 

són externes a les edificacions d’un equipament públic o privat. 
 
12) Horari nocturn: La franja horària que va des de l’hora fixada reglamentàriament fins que surt el sol. 
 
13) Modificació de l’enllumenat: Canvi en les instal· lacions, aparells o instruments de l’enllumenat amb 

l’abast i condicions que es determinin reglamentàriament. 
 
14) Lluminària. Aparell que conté una font de llum. 
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CAPÍTOL SEGON: REGIM REGULADOR DE LES INSTAL· LACIONS D’ENLLUMENAT 
EXTERIOR. 
 
Article 5.- Fonts lluminoses a prohibir: 
 
§  
§ Les lluminàries, integrals o monocromàtiques, amb flux d’hemisferi superior emès que superi el 50% 

d’aquest, excepte en casos d’interès històric o artístic especial 
§ Les fonts d’il· luminació mitjançant projectors o làsers que projectin per sobre del pla horitzontal, 

excepte en casos d’interès històric especial. 
§ Els dispositius aeris de publicitat nocturna. 
 
 
 
Article 6.- Característiques dels aparells d’enllumenat públic. 
 
Els aparells i les instal· lacions d’il· luminació han d’estar dissenyats, instal· lats i han de comptar amb els 
components necessaris per prevenir la contaminació lumínica i afavorir l’estalvi, ús adequat i 
aprofitament de l’energia 
 
Les xarxes d’enllumenat públic disposen de diversos elements sobre els quals incideix la contaminació 
lumínica i el malbaratament energètic: 
 
§ Lluminària  
§ Làmpada 
§ Deflector de la làmpada   
§ Dispositiu d’encesa de l’instal· lació 
§ Element regulador del flux lluminós, en aquells casos que en sigui d’aplicació. 
 
 
LLUMINÀRIES:  
 
Hauran de ser d’alta qualitat amb índex de rendiment superior al 60% 
 
Les lluminàries existents no han de dirigir més del 25% de flux lluminós per sobre de la línia paral· lela a 
l’horitzó. Quan per a qualsevol causa aquestes siguin substituïdes, aquest valor es limitarà al 10 % i 
preferiblement zero. 
 
Per aconseguir que el flux lluminós quedi ben repartit entre la vorera i el centre de la calçada, les formes 
parabòliques reflectores han de ser asimètriques. L’inclinació màxima d’una lluminària per dirigir el flux 
lluminós cap a la calçada no superarà els 10º. 
 
El tancament de les llumin àries ha de ser pla i el material ha de ser de gran capacitat de transmissió i 
resistir els efectes de la intempèrie i el pas del temps. En la mesura que sigui possible, en l’enllumenat 
existent, es substituiran els tancaments semiesfèrics i/o opacs per d’altres de transparents i plans. 
 
El tancament de les lluminàries ha de ser el més hermètic que sigui possible per que la pols i la brutícia es 
dipositin el mínim sobre els elements òptics, ja que provoquen opacitat i pèrdua de reflexió i en 
conseqüència pèrdua de flux lluminós. 
 
LÀMPADES: 
 
Resten prohibides les làmpades de vapor de mercuri, llevat d’aquelles xarxes que ja tinguin un termini 
proper per a ser substituïdes. Totes les làmpades a instal· lar seran de vapor de sodi d’alta pressió o bé de 
baixa. S’acceptaran els tubs fluorescents i les làmpades de baix consum (fluorescents compactes). 
 
S’intentarà defugir de les làmpades de halogenurs metàl· lics atesos els problemes afegits per inclinació i 
incompatibilitat amb sistemes de reducció de potencia. 
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Les làmpades substituïdes hauran de ser tractades per procés especial de descontaminació per part d’una 
empresa autoritzada i especialitzada. 
 
 
DEFLECTOR DE LA LÀMPADA. 
 
En aquells casos en que pel tipus de lluminària es vegi que el rendiment del punt de llum millora, 
s’instal· larà un cons deflector entre la làmpada i la lluminària., de manera que derivi cap avall el flux 
lumínic. 
 
DISPOSITIUS D’ENCESA. 
 
S’instal· larà en totes les xarxes d’enllumenat públic rellotges astronòmics a fi d’activar i desactivar 
l’enllumenat públic. En les xarxes municipals serà obligatori, en les privades com a mínim disposaran de 
temporitzador. 
 
ELEMENTS REGULADORS DE FLUX LLUMINÓS. 
 
Són elements que redueixen la llum ( reducció de la tensió elèctrica) durant les hores de baixa activitat al 
carrer. 
 
Per a instal· lacions existents: 
 
En les xarxes d’enllumenat públic municipal s’haurà d’instal· lar en totes les xarxes superiors a 15 kW 
elements reductors- estabilitzadors de potència. No s’haurà de fer en aquelles que ja disposin de cablejat 
per a doble nivell o flux. 
 
En les de potència inferior i que no disposin de doble cablejat seria recomanable també el muntatge 
d’elements reductors de potència, malgrat que el període de retorn de l’inversió sigui molt dilatat. 
 
Per a noves instal· lacions: 
 
Per qualsevol potència serà obligatori disposar de doble flux, cablejat i reactàncies de doble nivell. 
 
 
Article 7.- ENLLUMENAT ORNAMENTAL. 
 
En l’enllumenat ornamental, el flux lluminós s’ha de dirigir sempre i quan sigui possible de dalt cap avall, 
procurant que els raigs estiguin dirigits  exclusivament cap a la superfície a il· luminar. A ser possible 
s’instal· laran llumeneres tipus projector no concentrat. 
 
Caldrà utilitzar lluminàries asimètriques d’alt  rendiment 
 
L’horari de tancament d’aquest tipus d’enllumenat serà a les 24 hores, llevat de dates senyalades.  
 
 
Article 8.- REFLEXIÓ EN ELS PAVIMENTS. 
 
Es tindrà cura en les obres de pavimentació d’exigir paviments absorbents de la llum incident, a fi que no 
es reflecteixi al cel la llum per reflexió dels paviments. 
 
 
Article 9.- INSTAL· LACIONS ESPORTIVES. 
 
Atès que aquests indrets són un focus important de llum concentrada, es procurarà i en especial en els 
entrenaments, que el nivell d’enllumenat sigui el mínim possible, a efecte de minvar el consum i de reduir 
l’impacte ambiental, social i de contaminació lluminosa. 
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Article 10.- IL· LUMINACIÓ PRIVADA. 
 
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat vetllarà per que les empreses, comerços i particulars en la 
il· luminació dels recintes privats exteriors, façanes, rètols publicitaris i aparadors s’atenguin en la mesura 
que sigui possible a les normes de reducció de la contaminació lluminosa nocturna i als criteris 
d’eficiència del consum energètic. 
 
En els anuncis lluminosos i aparadors tindran preferència les làmpades de baix consum i llum vermella 
 
Aquests enllumenats s’hauran d’apagar a les 24h., llevat dels establiments que per les seves 
característiques, desenvolupin una activitat nocturna ( centres mèdics, farmàcies, etc....), així com 
l’enllumenat de seguretat. 
 
Es condicionaran els permisos per a noves instal· lacions industrials, comercials i de lleure al compliment 
de les normes i dels criteris de minimització de la contaminació lumínica. Les característiques dels 
enllumenats exteriors s’han de fer constar en els projectes tècnics annexos a la sol· licitud de llicència, 
autorització o comunicació ambiental. 
 
 
Article 11.- ENLLUMENAT NADALENC. 
 
S’haurà d’atendre als següents condicionants: 
 
§ L’enllumenat nadalenc es realitzarà amb sistemes de baix consum. Queda prohibit el tradicional amb 

bombetes incandescents. 
§ El calendari i l’horari s’estipula com segueix: 
Ø Calendari.........  Activació per les festes de la Fira de la Puríssima. 
                                  Desactivació dia desprès de Reis. 
Ø Horari...............  En dies normals...........4 hores màxim. 
                                   En dissabtes i festius ..6 hores màxim. 
 

§ L’enllumenat nadalenc s’instal· larà en els carrers més comercials. Cada any, amb la suficient 
antelació s’especificarà mitjançant Decret d’Alcaldia quins seran els carrers escollits,  Els promotors 
gaudiran dels ajuts determinats pressupuestariament. Fora de les zones que consti en el Decret, els 
promotors no gaudiran d’ajut municipal, però inexcusablement hauran de complir amb els preceptes 
d’aquesta normativa sobre consum energètic.  

§ Per a les instal· lacions d’enllumenat nadalenc o ornamental a les vies públiques cal disposar de la 
corresponent autorització del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. ( butlletí 
d’instal· lació emès pel muntador, amb segell de Entitat Col· laboradora i contractació a Cia. 
subministradora.). 

§ L’enllumenat nadalenc serà sempre independent de l’enllumenat públic o semafòric. Han de ser 
sempre instal· lacions independents. 

 
 
 
CAPÍTOL 3: INFRACCIONS I SANCIONS. 
 
Article 12.- Activitat inspectora. 
 
Els projectes presentats i les obres d’instal· lacions d’enllumenat, sigui públic o privat, d’espais públics, 
monumentals o ornamental hauran de ser revisats i inspeccionats pels tècnics directors i els tècnics 
responsables municipals, en cada cas, que donaran el vist-i-plau en cadascuna de les instal· lacions o bé 
proposaran les mesures correctores a les empreses i tècnics projectistes, d’acord amb la present 
ordenança. 
 
Article 13.- Infraccions i sancions. 
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Es considerarà infracció administrativa d’aquesta Ordenança els fets o conductes que impliquin 
l’incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions que s’hi estableixin. Serà d’aplicació la 
normativa vigent al efecte. 
Article 14.- Responsabilitat. 
 
Són responsables de les sancions tipificades en la present Ordenança totes aquelles persones que han 
participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques. 
 
Són responsables de les infraccions: 
- Els titulars de la llicència o autorització municipal. 
- Els explotadors de l’activitat. 
- El causant de la pertorbació. 
 
Article 15.- Tipificació i qualificació de les infraccions. 
 
1. Són infraccions lleus: 
 
§ La utilització d’enllumenat innecessari sense que produeixi contaminació en el cel. 
§ L’incompliment de l’horari de tancament de la il· luminació ornamental ( a les 24 hores). 
§ La vulneració del règim horari d’ús de l’enllumenat establert en un temps de fins a 2 hores. 
§ La vulneració del flux hemisfèric superior instal· lat autoritzat de percentatge superior al 25%. 
§ Incórrer en qualsevol altre acció o omissió que infringeixi les determinacions d’aquesta 

ordenança i que no sigui qualificada d’infracció greu o molt greu. 
 

2. Són infraccions greus: 
 
§ La utilització de qualsevol tipus d’enllumenat que pugui produir molèsties de penetració en 

recintes privats. 
§ La utilització, en els anuncis lluminosos, de làmpades de mercuri a alta pressió. 
§ La vulneració del règim horari d’ús de l’enllumenat establert a partir de més de dues hores. 
§ La instal· lació d’aparells i dispositius d’enllumenat exterior que no compleixin els requeriments 

establerts per aquesta Ordenança. 
§ Dur a terme una modificació de l’enllumenat exterior que afecti la intensitat, espectre o flux 

hemisfèric superior instal· lat sense adaptar-se a les prescripcions d’aquesta Ordenança. 
§ L’obstrucció de l’activitat de control o d’inspecció de l’Administració. 
§ La reincidència en dos o més infraccions lleus. 

 
3. Són infraccions molt greus: 
 
§ La utilització d’enllumenat innecessari i contaminant del cel. 
§ La utilització d’enllumenat productor de pertorbacions sobre els usuaris de la via pública 

(enlluernaments). 
§ Utilització de canons làser dirigits cap el cel en instal· lacions turístiques i de lleure amb finalitats 

de reclam i publicitàries. 
§ La reincidència en dos o més infraccions greus. 

 
Article 16.- Quantia de les sancions: 
 
• Les lleus de 15.000 a 50.000 pessetes. 
• Les greus de 50.001 a 100.000 pessetes. 
• Les molt greus de 100.001 a 150.000 pessetes  
 
O bé el seu equivalent en euros. 
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La graduació de la infracció i l’import de la sanció s’haurà d’adequar als fets, atès que l’esperit d’aquesta 
Ordenança es més de sensibilització a les persones que intervenen, es graduaran tenint en compte els 
criteris d’aplicació següents: 
 
• La transcendència del perjudici causat en la salut i seguretat de les persona i béns. 
• El grau de contaminació del medi ambient produït pels reflexos de llum no desitjats en el cel nocturn. 
• La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions. 
 
Les infraccions a que es fa referència prescriuran en el termini des de que s’hagi comès la infracció a en 
les molt greus al cap de dos anys, les greus al cap d’un any i les lleus al cap de sis mesos. 
Les sancions imposades prescriuran les molt greus als tres anys, les greus als dos anys i les lleus al cap 
d’un any., amb termini des de el dia següent a aquell en que adquirí fermesa, en via administrativa, la 
resolució per la qual s’imposà la sanció. 
 
 
Article 17.- Disposició addicional. 
 
Primera.- Els enllumenats exteriors existents a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, poden mantenir 
inalterades llurs condicions tècniques en el que estableix  la disposició transitòria, però s’han d’ajustar al 
règim d’usos horaris que es determina en aquesta ordenança. 
 
Segona.- Quals evol modificació substancial d’un enllumenat interior que n’afecta la intensitat, s’haurà 
d’ajustar al que prescriu l’ordenança. 
 
 
Article 18.- Disposició transitòria. 
 
Les disposicions contingudes en aquesta Ordenança seran d’aplicació a totes les activitats i instal· lacions 
que sol· licitin llicència després de la seva entrada en vigor. 
 
La resta d’activitats i instal· lacions existents disposaran d’un termini de 5 anys prorrogables per causes 
justificades en dos anys més, per adaptar les instal· lacions a fi d’evitar la contaminació lumínica i garantir 
en tot moment el respecte a la protecció del cel i complir amb un procés d’estalvi energètic. 
 

 
 
 

 
 


