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» Dossier de Premsa  
3 de desembre de 2013 

 

www.bcn.cat/premsa  

 
 

 

Comencen les primeres actuacions per implantar la 
nova il·luminació de Barcelona 

  

» L’Ajuntament ha començat les obres per renovar l’en llumenat amb 
criteris del nou Pla Director d’Il·luminació als pr imers carrers de la 
ciutat 

» En total s’invertiran 22’4 milions d’euros per reno var 160 trams de 
carrers i 3.360 punts de llum  

» Les obres comencen aquest mes de desembre a 15 carr ers i places 
de tots els districtes   
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» Dossier de Premsa  
Primeres actuacions per implantar la nova il·luminació de Barcelona 

» Comencen les obres per instal·lar el nou enllumenat  
 
L’Ajuntament ha iniciat les obres per instal·lar el nou enllumenat als carrers de la ciutat amb els 
criteris del Pla Director d’Il·luminació de Barcelona. Aquest pla prioritza la il·luminació de les 
zones per a vianants per davant dels vials de circulació, millora els nivells lumínics i 
l’eficiència energètica, incorpora tecnologia en la  gestió de l’enllumenat públic i proposa 
projectes específics d’il·luminació per personalitzar carrers, edificis i monuments.   
 
L’Ajuntament invertirà 22’4 milions d’euros per renovar 160 trams de carre rs i 3.360 punts 
de llum  de tota la ciutat. 
 
 

» Primeres actuacions al desembre a tots els district es 
  
Les actuacions s’inicien aquesta setmana a 15 carrers i places de la ciutat, amb la renovació de 
330 punts de llum i una primera inversió de 2 milions d’euros aquest mes de desembre:  
 

• Ciutat Vella: s’actuarà a la plaça Sant Josep Oriol, plaça Joan Fiveller i el Marina 
Village.   

• Eixample: al carrer Girona (entre Gran Via de les Corts Catalanes i ronda Sant Pere i de 
Diagonal a Gran Via de les Corts Catalanes).  

• Sants-Montjuïc: s’actuarà al carrer de Creu Coberta. 
• Les Corts: al carrer Miret i Sans 
• Sarrià-Sant Gervasi: al carrer Maria Auxiliadora.  
• Gràcia: es renovarà la il·luminació del carrer Miquel i Badia 
• Horta-Guinardó: al carrer Torrent d’en Melis i carrer Alcalde de Móstoles.  
• Nou Barris: es millorarà el carrer Aritjols i el carrer Vinyar.  
• Sant Andreu: es faran obres a la plaça Trinitat.  
• Sant Martí: als Jardins Mercè Plantada (a l’Illa Bes). 

 
 
Fins a 2015 s’invertiran 22’4 milions d’euros per renovar 160 trams de carre rs i 3.360 punts 
de llum  de tota la ciutat, el que representa el 2’5% de tot l’enllumenat de la ciutat. Amb el Pla 
Director s’invertiran 15 milions d’euros per renovar la il·luminació de 100 trams de carrers, i 
s’invertiran 7’4 milions més en millorar l’enllumenat dins dels projectes de reforma integral de 
67 carrers més previstos en el Pla de Manteniment Integral de la ciutat.  
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» Dossier de Premsa  
Primeres actuacions per implantar la nova il·luminació de Barcelona 

 

» Generar una nova imatge nocturna de la ciutat 
 
La ciutat compta amb més de 136.000 punts de llum, que conformen un conjunt desigual fruit 
de renovacions urbanístiques i de manteniment aïllades que han donat lloc a una disparitat de 
models i resultats. Amb el nou Pla Director d'Il·luminació es treballen criteris lumínics per 
generar una nova imatge nocturna de la ciutat , incorporant més claror, més eficiència i 
nova tecnologia, prioritzant les persones i posant en valor el patrimoni . A més, s’ha 
treballat per tenir en compte la funció social  de la il·luminació de l’espai públic, la seva 
importància per a l’activitat de la ciutat, i la vinculació a les percepcions de seguretat , qualitat 
de l’espai públic i confort  per als ciutadans.  
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» Dossier de Premsa  
Primeres actuacions per implantar la nova il·luminació de Barcelona 

» Crear millor sensació lumínica, evitar taques de ll um i tenir un 
enllumenat smart 

 
Un dels objectius principals d’aquestes actuacions per renovar l’enllumenat públic és crear una 
millor sensació lumínica. No es tracta de tenir més llum, sinó més ben repartida, aplicant les 
últimes tecnologies lumíniques, incorporant tecnologia LED que emet llum blanca , amb més 
regularitat dels nivells d’il·luminació, evitant la sensació de taques de llum  i amb la integració 
de sistemes de control i regulació , que permetin garantir la màxima eficiència energètica i 
l’optimització del funcionament.  
 
» Prioritat als espais per a les persones per davant dels vehicles 
 
Per donar prioritat a la il·luminació de la vorera, s’actuarà: 
 

• incrementant els nivells lumínics en vorera i mantenim els nivells de vial (al 
voltant dels 20 lux en vial i 15 lux en vorera) 

• reduint l’alçada del punt de llum dirigit a vorera (per sota dels 5m)  
• assegurant que el fanal de vorera sempre estigui per sota de la capçada dels 

arbres o tingui braç que sobresurti de la capçada  
• creant temperatures de color diferents (uns 4.000ºK en vial i uns 3.000ºK en 

vorera) que afavoreixin la calidesa per on passa el vianant i visualment puguem 
definir l’espai dels vehicles i l’espai de les persones 

• incorporant tecnologia smart light (detectors de presència, control punt a punt) 
per poder realitzar un tractament específic de les zones sensibles (pas de 
vianants, zones 30, proximitats a espais verds ...) 

 
» Començar pels carrers en mal estat i antics 

 
Les actuacions del Pla Director d’Il·luminació prioritzen la remodelació de l’enllumenat dels 
carrers que tinguin un mal estat físic de les instal·lacions, una antiguitat superior als 20 anys, 
situacions d’avaries repetitives i/o una relació conflictiva entre els punts de llum i l’arbrat. 
 
A cada carrer se li apliquen criteris lumínics en funció de les característiques establertes pel Pla 
Director d’Il·luminació i dels seus usos. A més, passem a considerar el bàcul com un element 
que serveix de suport d’elements de l’espai urbà  (xarxa wifi, sensors, elements de mesura 
de contaminats atmosfèrics, etc.), i no només un suport de lluminària. 
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» Dossier de Premsa  
Primeres actuacions per implantar la nova il·luminació de Barcelona 

» La llum com a protagonista en els nous projectes ur bans 
 

El Pla Director d’Il·luminació se centra en la millora de la il·luminació dels carrers però també en 
col·locar la llum com un valor protagonista en el disseny i concepció dels projectes urbans 
singulars. Per això, incorporem els criteris del Pla Director d'Il·luminació per personalitzar els 
espais i generar un ambient adequat a l’ús que en f a el ciutadà , com per exemple als 
projectes de passeig de Gràcia, Paral·lel, Glòries, el Mercat del Born i els seus entorns, la 
Diagonal, passeig Sant Joan, Ciutat Meridiana i la Marina del Prat Vermell, entre altres. 
  
» Passeig de Gràcia : a les actuacions als Jardinets de Gràcia s’ha canviat el model de 

lluminària, incorporant un model de línia molt bàsica amb leds, s’ha mantingut el model 
modernista, s’ha renovat la línia elèctrica i s’ha incorporat gestió i control punt a punt.  
 

» Mercat del Born : s’ha plantejat amb la llum una singularitat en el recorregut, amb tecnologia 
led de diferents temperatures de color, i s’han incorporat sistemes de control i gestió del flux 
lluminós evitant la intrusió. L’edifici del mercat també forma part de la unitat lumínica i emet 
llum exterior a través de les franges vidriades. 
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Primeres actuacions per implantar la nova il·luminació de Barcelona 

» Personalització d’edificis i monuments 
 

Per facilitar la personalització dels edificis i monuments singulars s’ha treballat en un protocol 
per simplificar els tràmits administratius, amb la implicació de Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida. L’objectiu és aconseguir la màxima complicitat públic-privada , 
amb l’Ajuntament que insta i ajuda a desenvolupar el projecte lumínic i el privat que 
desenvolupa l’actuació, per tal de donar valor amb la llum a espais privats amb interès per la 
ciutat. Alguns projectes que s’estan desenvolupant en aquesta línia són l’hotel Arai, l’hotel 
Avinyó i el Teatre Principal, o l’Hotel Gran Central, que ja està funcionant.  

També es desenvoluparan projectes lumínics a espais propis de ciutat i millorarem la 
il·luminació existent a elements com el monument Rafael Casanovas, a la plaça Sant Iu o a el 
monument a Pau Casals, entre altres. A més, s’ha treballat en la consolidació d’una oferta 
cultural basada en l’ús de la llum, sota el paraigües del festival Llum BCN, que se celebra 
coincidint amb les festes de Santa Eulàlia. 

  

Hotel Gran Central  
 

» Primers exemples implantats  
 

A l’estiu de 2012, l’Ajuntament va posar en marxa els primers projectes d’enllumenat vinculats 
al Pla d’Il·luminació de la ciutat, amb la implantació de diferents sistemes d’il·luminació urbana 
al carrer Galileu, al tram entre el carrer Europa i Can Bruixa (districte de les Corts); la millora de 
la il·luminació ornamental al monument a Mossèn Cinto Verdaguer (districte de l’Eixample), i la 
incorporació de sensors de presència, sota el concepte d’enllumenat intel·ligent a la part central 
de l’avinguda Josep Tarradellas, entre avinguda Sarrià i Calàbria (districte de Sants-Montjuïc).  


