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 Aquest és el dossier resum de la beca de col•laboració amb el departament de construc-

cions arquitectòniques I, realitzada per Anna Lloret Cabot, on juntament amb el tutor Joan Lluís 

Zamora i Mestre, s’ha investigat la relació cada vegada més estreta entre les lluminàries i els 

falsos sostres, sota el títol: “Ceiling & Lighting: relació entre la llum artifi cial i el cel ras”.

 Un cop més la universitat m’ha brindat la oportunitat de aprendre nous coneixements en 

el camp de la Construcció i de les noves tecnologies que formen part del nostre dia a dia.

 Aquest és un dels camps que més m’interessa de l’arquitectura i al que m’agradaria 

dedicar-me. És per això que la feina realitzada durant aquests sis mesos m’ha resultat interessant i 

satisfactòria, però sobretot considero que forma part important en la meva formació com arqui-

tecta.

 A continuació s’exposa de manera resumida les diferents tasques que s’han abordat 

durant aquest període de col•laboració.
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INTRODUCCIÓ

 La llum artifi cial ha evolucionat al llarg del temps, alterant el ritme de la societat, perme-

tent concebre la nit com el dia.

 El desenvolupament en les tecnologies de la llum artifi cial s’ha produït de manera 

conjunta amb el del cel ras. La manera com s’han ancorat les lluminàries, els sobreescalfaments 

per una mala ventilació, els enlluernaments produïts per llum directa i el traçat del cablejat entre 

altres, han induït tant als fabricants de lluminàries com de falsos sostres a mantenir una relació 

estreta però guardant a la vegada una prudent distància.

 Tant és així, que actualment a les universitats s’imparteixen classes separades per a les 

noves tecnologies de llum artifi cial i classes per a la correcta construcció del cel ras.

 Malgrat aquesta independència aparent, es percep, com al llarg del segle XX, la relació 

entre aquests dos subsistemes ha estat molt intensa. Fabricants de lluminàries han abordat el dis-

seny de falsos sostres i viceversa.

 Actualment, la línia que en el passat distingia on s’iniciava la lluminària i acabava el 

fals sostre, comença ara a fer-se indefi nida. De tal manera que hi ha la possibilitat d’entendre el 

fals sostre alhora com lluminària. Aquest fenomen, permet ja en els nostres dies atorgar al cel 

ras certs paràmetres amb múltiples aplicacions i concebre’l no només com l’element on penjar la 

lluminària i distribuir les instal•lacions.
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 Posar a disposició del departament de Construccions Arquitectòniques I i de l’alumnat 

de la universitat, Escola Politèctica de Catalunya (UPC), un catàleg mitjançant el qual es tindrà 

la possibilitat de comprendre i comparar les diferents solucions constructives que integren els 

falsos sostres amb el sistema lumínic.

 Entenen que actualment cercar una font d’informació que unifi qui la relació entre la 

llum artifi cial i el falsos sostres és complicat, la investigació pretén ser una eina projectual per a 

l’alumnat, de accés i aprenentatge àgil, on s’hi pot trobar informació descriptiva i gràfi ca de les 

làmpades que hi ha actualment al mercat, les principals tipologies d’il•luminació i les aptituds 

d’utilització, diferents lluminàries i les relacions de suport amb el fals sostre, a més de les prin-

cipals tipologies de fals sostre i capacitat de relacionar-se amb el sistema lluminós. 

 L’estudiant també podrà enllaçar amb les principals webs de les empreses de falsos 

sostres i sistemes lluminosos d’àmbit estatal i internacional, bibliografi a especifi ca, i un dic-

cionari per agilitzar l’aprenentatge del vocabulari tècnic del tema.



METODOLOGIA

Ceiling & Lighting: relació entre la llum arti" cial i el cel ras
Anna Lloret Cabot 06 

 Per poder assolir els objectius marcats,  la investigació es centra en un treball de camp 

realitzat a Sant Cugat del Vallès, (83.337 habitants) ciutat escollida pel fet d’ubicar-s’hi la 

universitat, possibilitant així la interacció directe entre el treball de camp realitzat per l’autora i 

l’estudiant. 

 Per tal d’aconseguir ser una eina d’aprenentatge àgil per a l’estudiant, s’ha escollit un 

model de treball a base de fi txes on es descriuen paràmetres tals com: la làmpada i lluminària 

utilitzades, la distribució de la llum, el traçat de la instal•lació, el suport de càrregues... així com 

els principals avantatges i inconvenients. 

 Les fi txes estan classifi cades a través del sistema de fals sostre utilitzat: Adherit, ados-

sat, suspès, tramat... El mètode de lectura del catàleg és el que es mostra a la imatge esquerra 

d’aquesta pàgina.

 A més, s’han realitzat unes taules de consulta, ubicades als annexes, que permeten 

a través d’un cop d’ull tenir una idea clara de les diferents tipologies de falsos sostres, llu-

minàries, làmpades...així com les possibilitats del sistema cel ras - lluminària.  

Aquests quadres enllacen amb les fi txes del catàleg a través de les icones situades a la part 

superior dreta.

 I no menys important, s’ha cregut convenient analitzar l’evolució que ha experimentat 

el sistema cel ras - il·luminació, la metodologia per fer-ho ha estat a través dels Premis FAD 

d’interiorisme durant un període de 50 anys comprés entre el  1958 i el 2008. 

FALS SOSTRES ADOSSATS*
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                       

Làmpada utilitzada:

petit transformador col·locat a la part superior de la lluminària.

-

ant-la cap al pla inferior.

 - Permeten un sistema d’il·luminació directe.

 - Pot produir enlluernaments.

 - Per la cavitat formada entre el cel ras i l’infrós del sostre resistent.

Suport de càrregues:

ras.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                       

Avantatges del model:

 - Forma una cambra d’aire generosa, d’uns 40-60cm, on és possible el traçat 

d’instal·lacions

 - Sensació de continuitat gràcies a la integració de les lluminàries.

làmpada.

 - La lluminària, al està protegida no s’embruta.

i dels usuaris.

Inconvenients del model:

part superior del fals sostre s’hi ha col·locat mantes d’aïllament.

Imatges preses per l’autora. 

Cel ras de plaques continues, amb lluminàries del tipus downlight i làmpada halògena.

-

gena. S’observa també que el polsim blanc, de guix, permet saber quin ha sigut el procés 

PLAQUES CONTINUES - LLUMINARIES INTEGRADA “DOWLIGHT”

0807 02 01 0503 06 04

01.- Família de fals sostre

02.- Descripció de la família de fals sostre

03.- Especifi cació de la tipologia de fals sostre i relació amb la lluminària.

04.- Icones que enllacen amb les taules resum: Relació de suport amb el fals sostre, dis-

tribució de la il•luminació, tipologia de lluminària i làmpada utilitzada.

05.- Informació: Especifi cacions del model: làmpada utilitzada, lluminària, distribució 

de la llum, traçat de la instal•lació i suport de càrregues. 

06.- Informació: Aptituds del model: avantatges i inconvenients.

07.- Descripció i font de la imatge/s

08.- Imatge exemple del model descrit.



CATÀLEG
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FALS SOSTRE ADHERIT

01.- L’ENGUIXAT DIRECTE

02.- ELS APLACATS CONTINUS

{
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ENGUIXAT DIRECTE                                                                                                                                                       

Materialitat:
 - Guix amb possibilitat d’incorporar-hi additius i/o malles.

Exigències Tècniques:
 - Aïllament tèrmic: Es millora, si s’afegeixen a la pasta de guix granulats aïllants 
com podria ser perlita.
 - Foc: Millora, el guix protegeix de l’acció del foc, a més es poden afegir additius 
de fi bres, per augmentar aquesta protecció.

Exigències subjectives:
 - Posta en obra: manualment, és difícil i incòmode d’aplicar. Amb màquina de pro-
jectar guix és més pràctic i s’adapta a variades geometries, però resulta sorollós i poc net, 
fet que molesta a la resta d’obra arribant al punt de no poder realitzar més operacions en el 
sector.
 - Incompatibilitat amb materials: El guix necessita superfícies rugoses per tal de 
poder-s’hi adherir. 
 - Coordinació dimensional: Al no utilitzar perfi laria auxiliar la coordinació dimen-
sional amb els envans és total.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                          

Làmpada utilitzada:
 - La làmpada utilitzada és un tub fl orescent: una làmpada de descàrrega de baixa 
pressió de fl uorescència de mercuri amb elèctrodes.
 - Necessita equip elèctric.

Lluminària •  Distribució de la llum:
 - La distribució de la llum és general, amb un feix molt ample. És una distribució 
adequada a l’ús de l’espai: la funció principal de la il•luminació artifi cial és guiar.
 - Possibilitat de enlluernaments, quant hi ha un clar-obscur molt accentuat.

Traçat de la instal•lació:
 - Vist, suportat al infradós del sostre mitjançant grapes.

Suport de càrregues:
 - Al no formar plennum, les càrregues procedents de les fonts de llum són suporta-
des pel sostre resistent mitjançant sistemes mecànics.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                      

Avantatges del model:
 - Ràpida execució del traçat d’instal•lació.
 - Fàcil manteniment i registre.
 
Inconvenients del model:
 - La instal•lació no està protegida pel cel ras i pot ser accessible per l’usuari.
 - Limitacions a l’ús: estèticament no s’accepta aquest model a determinats usos, 
com por ser el residencial.
 - No admet lluminàries empotades.

Imatge presa per l’autora, accés rodat a un aparcament de cotxes soterrat. 
Al no formar plennum, la relació amb la lluminària és de suport.

ENGUIXAT DIRECTE - LLUMINÀRIA FIXADA AL SOSTRE RESISTENT
          TRAÇAT DE LA INSTAL·LACIÓ VIST
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Imatge presa per l’autora.
És habitual la utilització d’aquest sistema de cel ras en habitatge, no disminueix l’altura lliure
i la instal·lació queda oculta.

ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 - La làmpada utilitzada és un fl uorescent compacte: una làmpada de descàrrega de 
baixa pressió de fl uorescència de mercuri amb elèctrodes.
 - Necessita equip elèctric, es troba incorporat al casquet. (es: casquillo)

Lluminària  •  Distribució de la llum:
 - La distribució de la llum és dirigida a la part inferior, ja que la lluminària disposa 
d’un material refl ector a la part superior que dirigeix la intensitat lluminosa, per refl exió a la 
part inferior.
 - Es solen escollir làmpades amb un feix lluminós ample: 110º, aconseguint, amb 
pocs punts de llum, una il•luminació general. 
 - La lluminària, de plafó, garanteix amb el vidre esmaltat de la part inferior una 
il•luminació general difusa.

Traçat de la instal•lació:
 - Per regates.

Suport de càrregues:
 - Al no formar plennum, la lluminària és suportada pel sostre resistent.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - No disminueix l’altura lliure.
 - Traçat ocult de la instal·lació.
 - Un o pocs punts de llum: il·luminació general

Inconvenients del model:
 - Execució lenta i amb manipulació de l’element resistent: el sostre.
  - Reparacions en el traçat d’instal•lació, provoca obres: perforar, reparar, enguixar i 
pintar.

És un model que encara que es continuï utilitzant, sobretot en ús residencial, està quedant 
obsolet.

ENGUIXAT DIRECTE - LLUMINÀRIA FIXADA AL SOSTRE RESISTENT
          TRAÇAT DE LA INSTAL·LACIÓ ENCASTAT
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APLACATS                                                                                                                                                     

Materialitat:
 - Els materials més utilitzats per als plafons són les fi bres aglomerades i premsades, 
amb cantells perfi lats per facilitar l’acoblament en peces. Els perfi ls romanen vistos o es 
revesteixen segons el cas.

Exigències Tècniques
 - Aïllament tèrmic: Es millora, ja que els materials emprats disminueixen el coefi -
cient de transitivitat tèrmica.
 - Soroll aeri: Col·labora, ja que el material sol ser porós.
 - Soroll impacte: Col•labora, augmentant la massa del conjunt sostre. 
 - Foc: Col•labora en tant que protegeix, però no està dissenyat per aquest requeri-
ment.

Exigències subjectives:
 - Posta en obra: manualment sense utilitzar perfi laria auxiliar, mitjançant fi xacions 
adhesives: tocs o cordons de pasta també s’utilitzen fi xacions mecàniques: clips o tacs. 
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Imatge de l’empresa Eurocoustic, producte Decoroc
És habitual la utilització d’aquest sistema de cel ras en garatges, no disminueix l’altura lliure
en excés, millora substancialment l’acústica del local.

ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                          

Làmpada utilitzada (amb més freqüència):
 - La làmpada utilitzada és un tub fl orescent: una làmpada de descàrrega de baixa 
pressió de fl uorescència de mercuri amb elèctrodes.
 - Necessita equip elèctric.

Lluminària •  Distribució de la llum:
 - La distribució de la llum és general, amb un feix molt ample. És una distribució 
adequada a l’ús de l’espai: la funció principal de la il•luminació artifi cial és guiar.
 - Possibilitat de enlluernaments, quant hi ha un clar-obscur molt accentuat.

Traçat de la instal•lació:
 - Vist, suportat al infradós del sostre mitjançant grapes.

Suport de càrregues:
 - Al no formar plennum, les càrregues procedents de les fonts de llum són suporta-
des pel sostre resistent mitjançant sistemes mecànics.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                      

Avantatges del model:
 - Ràpida execució del traçat d’instal•lació.
 - Millora l’absorció acústica del local.
 - No disminueix l’altura lliure.
 
Inconvenients del model:
 - La instal•lació no està protegida pel cel ras i pot ser accessible per l’usuari.

APLACATS - LLUMINÀRIA FIXADA AL SOSTRE RESISTENT
          TRAÇAT DE LA INSTAL·LACIÓ VIST
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SISTEMA DE CEL RAS ADHERIT - A TENIR EN COMPTE                                                                                    

És habitual la utilització d’aquest sistema de cel ras en habitatge, no disminueix l’altura 
lliure i el traçat de la instal·lació queda ocult. Ara bé sovint es fa evident el traçat de les 
instal•lacions per regates:

 - Una mala execució.
 - Execució posterior.
 - Per un diferencial de temperatura provocant microcondensacions.

Imatge presa per l’autora.
El traçat de la instal·lació es fa evident per una mala execució de la regata.



FALS SOSTRES ADOSSATS*
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FALS SOSTRE ADOSSAT 01.- CONTINU{
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PLAQUES CONTINUES                                                                                                                                               

Materialitat:
 - Plaques prefabricades, molt utilitzades les PYL (es: placa de yeso laminado), fi x-
ades sobre rastells o llates de suport col•locades en paral•lel.
 - Tractament posterior dels junts per tenir aspecte de continuïtat.
 - Els perfi ls més comuns per separa la placa del fals sostre són els mateixos que
els utilitzats per els trasdossats en vertical, perfi ls auxiliars omega.

Exigències tècniques:
 - Aïllament tèrmic: Es garanteix, amb la cambra d’aire i amb el guix K= 0.18W/
mºC a més les plaques es poden complementar amb la col•locació d’una fi bra aïllant, com
pot ser fi bra de vidre, amb una incorporació de barrera de vapor per evitar condensacions,
el més comú és el paper Kraft.
 - Soroll aeri: Es garanteix, amb la cambra d’aire, el material emprat i amb el
disseny d’acabat: relleu, perforacions...
 - Soroll impacte: Col•labora creant una cambra d’aire.
 - Foc: Garanteix. El material de la placa i el gruix d’aquesta ajuda a assolir els
nivells de protecció al foc que es requereixen en cada cas.

Exigències subjectives:
 - Posta en obra: És difi cultosa pel que fa la dimensió de les plaques, antigament
els operaris subjectaven la placa amb el cap, però les normes d’utilització recomanen
utilitzar un aparell que subjecti les plaques mentres l’operari les fi xa a la subestructura.
 - La distància màxima entre elements paral•lels depèn del pes de les plaques
utilitzades i de les accions previstes de càrregues penjades com poden ser lluminàries.
 - S’ha de tenir en compte que al tractar-se de cel rasos continus, s’ha de plantejar 
sistemes de registres, com poden ser les trapes que el mateix fabricant del cel ras
garanteix.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                       

Làmpada utilitzada:
 - Halògena: làmpada de fi lament incandescent amb gasos halògens. Necessita un 
petit transformador col·locat a la part superior de la lluminària.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Les lluminàries downlight, permeten la refl exió de la intensitat lluminosa desvi-
ant-la cap al pla inferior.
 - Permeten un sistema d’il·luminació directe.
 - Pot produir enlluernaments.
 - Pot produir ombres quant la distància entre lluminàries és excessiva.

Traçat de la instal·lació:
 - Per la cavitat formada entre el cel ras i l’infrós del sostre resistent.
 - Es suporta per la placa que forma el cel ras.

Suport de càrregues:
 - En aquest cas el perifèric és suportat per la placa de cartró guix que conforma el 
cel ras.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                       

Avantatges del model:
 - Forma una cambra d’aire generosa, d’uns 40-60cm, on és possible el traçat 
d’instal·lacions
 - Sensació de continuïtat gràcies a la integració de les lluminàries.
 - Admet, mitjançant ventilació de la cambra, una dissipació del calor que genera la 
làmpada.
 - La lluminària, al està protegida no s’embruta.
 - Tant la instal·lació com la lluminària i la làmpada queden ben protegits d’impactes 
i dels usuaris.

Inconvenients del model:
 - El mètode que es segueix per instal·lar els perifèrics, un cop el cel ras està col·locat, 
requereix un rigor gemoètric, crea punts fràgils al cel ras, i genera una disontinuïtat si a la 
part superior del fals sostre s’hi ha col·locat mantes d’aïllament.

Imatges preses per l’autora. 
Cel ras de plaques continues, amb lluminàries del tipus downlight i làmpada halògena.
Vista des del plennum, on es veu l’estructura del cel ras de perfi ls d’acer, el traçat de la 
instal•lació elèctrica i el transformador de baix voltatge que necessita la làmpada halò-
gena. S’observa també que el polsim blanc, de guix, permet saber quin ha sigut el procés 
d’instal•lació del perifèric: S’ha perforat el cel ras un cop ja estava instal•lat.

PLAQUES CONTINUES - LLUMINARIES INTEGRADA “DOWLIGHT”
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                      

Làmpada utilitzada:
 - Làmpades hàlogenes de tamany reduït amb refl ector dicroic, permeten feixos de 
llum intensos i estrets.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - La distribució de la llum directe i focalitzada amb feixos de llum estrets.
 - Es combinen amb lluminàries que permeten la orientació de la intensitat llumi-
nosa.  
 
Traçat de la instal·lació:
 - Pel plennum, suportat per les plaques que conformen el fals sostre.

Suport de càrregues:
 - Les càrregues de les lluminàries són suportades per la placa del cel ras.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Permet la orientació de la intensitat lluminosa, possibilitant-ne la variació.
 - Tamany reduït, tan de lluminària com de làmpades.

Inconvenients del model:
 - Mètode d’intal·lació dels perifèrics, perforant la placa.
 - Al ser un tipus d’il·luminació directe focalitzada, pot provocar enlluernaments, 
directes i indirectes.

PLAQUES CONTINUES - LLUMINARIES INTEGRADA NÍNXOLS

Imatges preses per l’autora. 
Cel ras de plaques continues, les lluminàries de nínxols permeten una il·luminació d’accent 
apa pels comerços, aparadors, museus...fent possible la orientació de cada cos òptic inde-
pendent de l’altre.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                      

Làmpada utilitzada:
 - Làmpades halogenes de tamany reduit amb refl ector dicroic, permeten feixos de 
llum intensos i estrets.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - La distribució de la llum directe i focalitzada amb feixos de llum estrets.
 - Es combinen amb lluminàries que permeten la orientació de la intensitat llumi-
nosa.  
 
Traçat de la instal·lació:
 - Pel plennum, suportat per les plaques que conformen el fals sostre.

Suport de càrregues:
 - Les càrregues de les lluminàries són suportades per la placa del cel ras.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Són més efi cients ja que s’apropen al pla de treball o objecte a il·luminar
 - La perforació a la placa del fasl sostre és menor.

Inconvenients del model:
 - Redueix l’altura lliure on esta instal·lada.
 - La lluminària no està protegida.
 - S’embruten

PLAQUES CONTINUES - LLUMINARIES SUSPESA NÍNXOLS

Imatges de catàleg Iguzzini 2007-2008. 
Cel ras de plaques continues, les lluminàries de nínxols suspeses permeten disminuir la dis-
tància entre el punt de llum i l’objecte a il·luminar augmentant-ne l’efi ciència.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                       

Làmpada utilitzada:
 - Tub fl uorescent 

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 -  Lluminària amb lames refl ectants d’alumini, aconsegueixen reduir el enlluerna-
ment directe, ja que restringeixen l’angle amb el qual la llum surt de la lluminària.

Traçat de la instal·lació:
 - Pel plennum, fi ns arribar al punt de connexió amb la lluminària, en aquest punt, es 
perfora la placa per tal de fer possible la connexió.

Suport de càrregues:
 - Suportades pel sostre resistent.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - La placa del fals sostre no es manipula en accés.

Inconvenients del model:
 - La substitució de la làmpada resulta incòmode i complicada.

PLAQUES CONTINUES - LLUMINARIES FIXADA AL F.S

Imatges preses per l’autora. 
Cel ras adossat amb lluminària lineal suspesa. 
Detall de la fi xació entre lluminària i cel ras.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 - Tubs fl uorescents; làmpada de descarrega de baixa pressió, fl uorescència de mer-
curi amb elèctrodes. 

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Distribució de la llum és indirecta. 
 - Indirecte: la lluminària dirigeix la major part de la llum cap el sostre, eliminant els 
enlluernaments directes, indirectes i ombres. 
 - Il·luminació ambiental de l’espai.

Traçat de la instal·lació:
 - Des de la cambra d’aire.

Suport de càrregues:
 - Les carregues són suportades per la placa de cartró guix que conforma el fals sos-
tre.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Utilitza el cel ras com element refl ector.
 - Redueix la possibilitat d’enlluernaments tan directes com indirectes.

Inconvenients del model:
 -  És un model d’il·luminació ambiental, amb una efi ciència baixa.

PLAQUES CONTINUES - LLUMINARIES FIXADA AL F.S

Imatges preses per l’autora. 
Cel ras continu amb il·luminació lineal procedent de làmpades de tubs fl uorescents, el feix de 

llum és dirigit al pla del sostre per obtenir una llum general difusa.
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ADOSSATS - A TENIR EN COMPTE                                                                                                                                          

Il·luminació cornisa:
 - Estètic: Des del punt de vista de l’usuari es veu la làmpada, en aquest cas tubs 
fl uorescents. 
 - Pot causar enlluernaments directes.

Lluminària encastada:
 - La inserció dels perifèrics en cel rasos de plaques continues crea punts dèbils on 
solen aparèixer fi ssures.

Lluminària encastada:
 - Les làmpades halògenes de petit format amb refl ector dicroic deixen passar la 
calor, per la qual cosa s’ha de poder ventilar, sinó solen tacar el fals sostre.

Lluminària encastada: 
 - Rigor geomètric de l’operari, ja que la perforació ha d’encaixar perfectament amb 
la lluminària, ja que quant s’executa el fals sostre ja és col·locat.

Sistemes de registre:
 - En els cel rasos de plaques continues s’ha de preveure sistemes de registre: trapes, 
cavitats, separació perimetral... A la fotografi a s’observa com els operaris han hagut de per-
forar el cel ras per reparar una instal·lació.
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FALS SOSTRE SUSPÉS

01.- PLAFONS, PERIFLARIA 
VISTA DIRECTE

 01.- PLAFONS, PERIFLARIA 
SEMI-OCULTA

 01.- PLAFONS, PERIFLARIA 
OCULTA

02.- LAMES

03.- CONTINU

{
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PLAFONS - LLEUGERS I PESATS - 

Materialitat:
 - La subestructura és metàl•lica (d’acer o d’alumini lacat),  els plafons poden 
ser:
 · Lleugers: Fibres minerals, Pasta de fi bres de cel•lulosa tractada, Encenalls 
de fusta aglomerats mineralment.
 · Pesats: Xapa metàl•lica, Fusta, Cartó guix, Emmotllats de guix escaiola.
 - Els elements signifi catius del cel ras en suspensió és l’ancoratge de sus-
pensió que ha de facilitar la fi xació i l’anivellament del sostre. L’altre component 
principal es el sistema de perfi laria que rep la placa. 
 - Actualment el perfi l per excel•lència és el perfi l de T invertida.

Exigències tècniques:
 - Aïllament tèrmic: en el cas dels plafons metàl•lics, la resistència a la hu-
mitat és molt bona, ja que els elements estan protegits contra la oxidació mitjançant 
galvanitzats.
 - Soroll aeri: Els plafons de fi bres minerals tenen un coef. d’absorció acús-
tica alt, tot i que depèn del tipus de fals sostre i placa utilitzats.
  - Els plafons metàl•lics en canvi, l’aïllament acústic és baix, de 
manera que s’ha de reforçar mitjançant un altre material, com poden ser mantes aïl-
lants, si s’utilitzessin aquestes amb perforacions a la placa per augmentar l’absorció 
acústics s’haurà de tenir en compte el possible despreniment de partícules.
  - En les plaques d’escaiola l’aïllament acústic es de 20dBA
 - Soroll impacte: Depèn si les fi xacions són elàstiques o no, es pot estimar 
que en els sostres de plaques de fi bres minerals i d’escaiola ronda el 10dBA
 - Foc:  Depèn directament del tractament per aquesta causa de l’estructura, 
ja que les plaques de fi bres minerals solen tenir un bon comportament.
 - En el cas de les plaques metàl•liques tot i que son incombustibles es pro-
dueixen generalment despreniments per les dilatacions.

Exigències subjectives:
 - Arquitecte dissenyador: la perfi laria de l’entramat pot quedar vista, semi vista o 
oculta, depenen del gruix del plafó i la forma del cantell per adaptar-se al perfi l resistent de 
l’estructura.
  - Tot i que habitualment la subestructura es reticular, aquest tipus de cel 
ras admet formes complexes pel que fa la geometria de la subestructura, podria ésser per 
exemple radial.
  - El perfi l més utilitzat en aquest tipus de fals sostre és el perfi l en T inver-
tida de xapa plegada lacada. Aquest perfi l, el quedar vist en la seva cada inferior, molts dels 
fabricants l’han dissenyat per tal d’oferir un ventall més ampli de possibilitats.
 - Regestrabilitat: 
 - Depenen de la perfi laria, sol ser més fàcil en les estructures vistes i que a les es-
tructures ocultes.
Coordinació dimensional:
 - S’ha de tenir en compte, ja que la perfi laria que suporta el fals sostre és abundant. 
Fabricants de cel rasos han desenvolupat un sistema de perfi l en C per facilitar l’acord de la 
perfi laria del cel ras amb la dels envans.
De l’usuari: 
 - Amb el pas del temps el revestiment de les plaques perd les seves qualitats, alter-
ant-ne sovint el color, la substitució de plaques no és sempre amb el resultat esperat.
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Imatge d’un cel ras adherit amb aplacat directe, producte de l’empresa: Duralmond, ref. 620.
La lluminària escollida, halògena de baix voltatge, proporciona feixos intensos i una bona 
reproducció cromàtica.

ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                      

Làmpada utilitzada:
 - Halògena de tamany reduït amb refl ector dicroic.
 - Amb refl ector dicroic, refl exa la llum visible i deixa passar la radiació infraroja, de 
manera que el calor es dissipa amb més facilitat.
 - Emet una llum intensa.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Lluminària encastada de petit format.
 - Funció principal suport de la làmpada i fi xar el conjunt a l’aplacat prèviament 
perforat.

Traçat de la instal·lació:
 - Per la cambra entre l’infradós del sostre i l’aplacat. 

Suport de càrregues:
 - La lluminària és suportada pel plafó

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Es poden fer dissenys personalitzats.
 - Són registrables

Inconvenients del model:
 - El preu.

PLAFONS - LLUMINARIES FIXADA AL FALS SOSTRE
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -  Halògenes de temany reduït, amb refl ector dicroic. 

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Lluminària en nínxol.

Traçat de la instal·lació:
 - Per l’interior de la cambra

Suport de càrregues:
 - La placa que conforma el cel ras, en aquest cas un plafó de virutes de fusta.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Al tractar-se de plaques les perforacions pels perifi èrics es poden realitzar abans 
d’instal·lar el fals sostre.
 - Sensació de planeitat en el pla del sostre.
 - Protecció de les lluminàries.
 - No s’embruten.
 - Sistema registreble

Inconvenients del model:
 - Perforació de la placa, punt fràgil i pèrdua de continuïtat de característiques tèc-
niques.

PLAFONS - LLUMINARIES FIXADA AL FALS SOSTRE

Imatges preses per l’autora.
La perforació de la placa per instal·lar-hi el perifèric. s’observa lleument el cable en suspen-
sió que suporta el fals sostre així com el perfi l en T, que queda embegut dins el plafó.
Que el sistema sigui resitrable és un avantatge clar a l’hora de fer reparacions o substitucions.
S’observa també que el traçat de les instal·lacions dins el plennum sol no seguir un traçat 
ordenat.



FALS SOSTRES SUSPESOS*
* Es  penja una subestructura del sostre resistent mitjançant uns cables, per! ls o tiges a tracció. En aquesta subestructura s’hi inclouen unes plaques de tancament.

Ceiling & Lighting: relació entre la llum arti" cial i el cel ras
Anna Lloret Cabot 27 

ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -Tub fl uorescent.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Lluminària lineal amb refl ectors per evitar l’enlluernament, dirigeixen la intensitat 
lluminosa al pla de treball.
 - Distribució és localitzada, augmenta els nivells d’il·luminació al pla de treball.

Traçat de la instal·lació:
 - Vista per la partició vertical fi ns arribar a l’altura on es situa la lluminària.

Suport de càrregues:
 - En aquest cas el perifèric és suportat per la pperfi laria primària del cel ras suspès.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Aprofi ta la resistència de la perfi laria per fi xar-hi les lluminàries.
 - El cel ras està pintat de blanc per augmentar els nivells e refl exió de la llum.
 - No perfora el cel ras.
 - Disminueix l’alçada de la lluminària per ser més efi cient.

Inconvenients del model:
 - Substituir la làmpada resulta incòmode

PLAFÓNS -  LLUMINARIA FIXADA A LA PERFILARIA

Imatge presa per l’autora.
Perforar la perfi laria enlloc de la placa pot ser un clar avantatge per evitar ponts acústics o 
tèrmics.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -  Se solen utilitzar tubs fl uorescents, ja que permeten una il•luminació general 
difusa, molt útil en ofi cines, escoltes, museus...permeten una bona reproducció cromàtica. 
I amb els balasts electrònics desapareix el barbuteix, l’efecte estroboscòpic i l’encesa és 
instantània.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Lluminària lineal, per evitar les zones d’ombra s’han solapat les làmpades unes 
amb les altres.

Traçat de la instal·lació:
 - Per l’interior del fals sostre perimetral (zona opaca), i connexió amb la lluminàries 
centrals des dels costats.

Suport de càrregues:
 - El perifèric es fi xa a l’infradós del sostre resistent.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Il·luminació difusa, s’eviten els enlluernaments directes i indirectes.
 - Les lluminàries queden protegides i no s’embruten.
 - Sensació de il·luminació natural, com si es tractés de claraboies.

Inconvenients del model:
 - S’ha d’evitar les zones d’ombra
 - Si s’encenen i apaguen amb freqüència disminueix la vida útil de les làmpades 
fl ueorescents.

PLAFONS - LLUMINÀRIES A L’INTERIOR DEL PLENNUM: 
MODEL RETROILUMINATImatges de dues galeries d’art.

El model és molt adequat per usos on els refl exes són un inconvenient.

La perfi laria pot quedar oculta o vista.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -Tub fl uorescent.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Lluminària lineal amb refl ectors per evitar l’enlluernament, (directe i indirecte) 
dirigeixen la intensitat lluminosa al pla de treball.

Traçat de la instal·lació:
 - Per l’interior de la perfi laria

Suport de càrregues:
 - En aquest cas el perifèric és suportat per la perfi laria primàra del cel ras suspès.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 -  La secció en T de la lluminària actua de perfi laria que suporta el fals sostre.

Inconvenients del model:
 - Pensat tan sols per les lluminàries de les empreses que tenen el producte, en aquest 
cas de l’empresa LAMP, Triply LC.

Imatges de l’empresa LAMP, producte Triply LC.

PLAFÓNS -  LLUMINARIA DINS LA PERFILARIA
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LAMES                                                                                                                                                                             

Materialitat:
 - Lames perfi lades d’alumini, fusta, acer o pvc, clipades a rastells travessers 
d’anivellament fi xats prèviament a l’infradós del sostre, aquests perfi ls actuen com una cre-
mallera. 
 - També poder estar clipades unes amb les altres deixant o no, un carril entre elles.

Exigències tècniques:
 - Aïllament tèrmic: Col•labora creant una cambra d’aire quant el junt és tancat. 
    Millora col•locant en un producte específi c aprofi tant l’amplada 
del rastell o llata, com podria ser una manta de llana de roca amb barrera de vapor en la cara 
inferior per evitar condensacions.
 - Soroll aeri: Millora, a través de perforacions a les lames i amb el sistema de junts 
tancats.
 - Soroll impacte: Col•labora creant una cambra d’aire quant el junt és tancat.
 - Foc:  Col•labora. 

Exigències subjectives:
 - Adaptabilitat:  El sistema de lames presenta moltes aptituds perquè qualsevol 
perfi l pot ser clipat damunt un perfi l base.
  - Utilitzant diversos amples de lames amb junt obert o tancats amb perfi ls 
diversos, es poden crear varietat d’efectes.
 - Registrabilitat: Desmuntant les plaques es pot accedir al plenum
  - Col•locaciant les lames de cantell, la comunicació entre el local i el ple-
num es directe, la qual cosa facilita el registre i col•locació d’instal•lacions.
 - Acabats: Les lames de fusta presenten acabats envernissats (ignífugs, calorejats..). 
Les lames metàl•liques admeten acabats esmaltats al docs, lacats, anoditzats, plastifi cants...
tant de superfície mate, setinada o brillant.
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LAMES  -  MODEL LLUMINÀRIA INTEGRADA DOWLIGHT                                                                                   

Làmpada utilitzada:
 - Halògena: 
 - Fluorescent compacte.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - La distribució de la llum és directe cap a la part inferior, les lluminàries downlight, 
permeten dirigir la intensitat lluminosa cap a l’inferior.
 - El sistema d’il·luminació és per punts de llum seperats 1m aproximadament, per 
aconseguir una il·luminació general.

Traçat de la instal·lació:
Per a l’interior de la cavitat formada entre cel ras i l’infradós del sostre.

Suport de càrregues:
En aquest cas el perifèric és suportat per la lama metàl·lica que conforma el cel ras..

Avantatges del model:
 -  Instal·lació ràpida
 - Permet canviar el tipu de lama sense necessitat de canviar els perfi ls.

Inconvenients del model:
 - Perforació de la lama
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -Tub fl uorescent.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Lluminària lineal amb refl ectors per evitar l’enlluernament.

Traçat de la instal·lació:
 - Per l’interior de la lluminària.

Suport de càrregues:
 - La lluminària es fi xa a l’infradós del sostre resistent mitjançant un ancoratge 
amb suspensió. Les lluminàries es traven entre elles mitjançant una perfi laria secundària, en 
aquest cas tubular. 

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 -  Aprofi ta la linealitat del sistema per tal de insertar una tipologia lineal de llun-
imària.
 - No perfora el cel ras.
 - En cas d’una redistribució de les zones de treball es pot reutilitzar en un altre punt.

Inconvenients del model:
 - Pensat tan sols per les lluminàries de les empreses que tenen el producte, en aquest 
cas de l’empresa LAMP, Cubic LC.

Imatges de l’empresa LAMP, producte Cubic LC.
Substitució de la lama per a una lluminària lineal de la mateixa amplada.

LAMES -  LLUMINARIA SUBSTITUCIÓ DE LA LAMA
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CONTINU                                                                                                                                                                          

Materialitat:
 - Plaques de guix escaiola
 - Anomenades també “Staff” (pengen del sostre mitjançant uns fi lferros galvanitzats 
ancorats al guix mitjançant uns perfi ls en C.

Exigències tècniques:
 - Aïllament tèrmic: S’aconsegueixen amb la col•locació de materials específi cs 
aïllants tèrmics o acústics.
 - Soroll aeri:  s’aconsegueixen amb la col•locació de materials específi cs aïllants 
tèrmics o acústics.
 - Soroll impacte: Col•labora creant una cambra d’aire.
 - Foc: Garanteix. El material de la placa i el gruix d’aquesta ajuda a assolir els niv-
ells de protecció al foc que es requereixen en cada cas.

Exigències subjectives:
 - Posta en obra:  - És difi cultosa pel que fa la dimensió de les plaques.
    - S’ha de dissenyar un sistema per fer-lo registrable.
   - Difi cultats d’assolir la planeitat.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -  Halògenes o fl ourescents compactes.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Lluminària encastada, dowlight, per mantenir la sensació de planeitat i contïnutat 
del sostre.

Traçat de la instal·lació:
 - Per la cambra formada entre el sostre i el cel ras, propera al perímetre i a les 
cavitats dissenyades per el manteniment i registre. (idealment el traçat principal aniria a uns 
60cm, l’extensió del braç de l’operari)

Suport de càrregues:
 - En aquest cas el perifèric és suportat per la planxa que conforma el cel ras.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Sensació de planeitat en el pla del sostre.
 - Protecció de les lluminàries.
 - No s’embruten.

Inconvenients del model:
 - El mètode d’instal·lació dels perifèrics.
 - Perforació de la placa, punt fràgil i pèrdua de contïnuitat de característiques tèc-
niques.

CONTINUS -  MODEL ENCASTATImatges preses per l’autora.
L’estratègia de registrabilitat del fals sostre, en aquest cas no és fer una trapa, sinó que és 
tota una cavitat, pintat de color negre per tal de no fer visible les instal·lacions del plennum. 
efecte de clar-oscur.
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FALS SOSTRE EN SUSPENCIÓ-  TOT SI VAL                                                                                                                  

- Botiga Origami de Mataró, dissenyada per Elia Felices.
 - Doble cel ras: 
  Superior: Compleix amb les exigències tècniques del local: s’ha escollit un 
cel ras adherit de guix amb perlita per protecció al foc.
  Inferior: Figures d’origami, suspeses de l’infradós del sostre, formen una 
malla uniforma que permet el pas de llum i d’aire.
 - Làmpades de LED’s amb tonalitats blavoses, produïdes pel material blavós del 
semiconductor del semiconductor. és una làmpada que emet poc calor.
 - Lluminàries: lluminàries dirigides al pla del sostre, que agrupen diversos LED’s 
per augmentar la potència.

- Envelliment
 - Les plaques amb el temps perden qualitats i s’embruten: envelleixen. El contrast 
amb una placa nova, fa que ressalti per damunt les altres donant un aspecte de vell i brut, poc 
estètic.

- Perforacions 
 - La inserció de perifèrics sovint va lligada a la perforació de la placa, en aquest cas, 
es va perforar una placa on, un cop muntat el cel ras s’adonaren que no hi havia perifèric en 
aquesta posició. 
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FALS SOSTRE TESAT 01.- TESATS PLÀSTICS{
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TESATS PLÀSTICS                                                                                                                                                     

Materialitat:
 - Membranes de PVC
 - Membranes de polièster trenat revestit de poliuretà  
 - Es fi xa a un perfi l perimetral d’alumini o PVC que la tensa 
 - El conjunt pot estar format per una sola peça o varies, dependrà de la grandària del 
local i/o de la seva forma.

Exigències tècniques:
 - Aïllament tèrmic: el ser membranes suporten molt bé la humitat.
 - Soroll aeri: Gràcies a les microperforacions de les membranes s’aconsegueixen 
bons aïllaments acústics i disminueixen el temps de reverberació.
 - Soroll impacte: -
 - Foc: Actuen com a retardador de les fl ames

Exigències subjectives:
 - Posta en obra:
  · Sistema en sec, net i molt ràpid de muntar, (40m2/dia aprox.)
  · Planeitat fàcil de aconseguir.
 - De l’arquitecte o dissenyador: 
  · És un sistema que permet crear formes “orgàniques” i en relleus, com 
poden ser cúpules, paraboloides hiperbòlics...
  · Sistema amb gruixos molt petits, de 8mm a 32mm
  · Sistema molt adequat per rehabilitacions, les carregues són mínimes
  · Són fàcilment registrables.
  · Permet imprimir-hi imatges.
  · Amplia relació amb les lluminàries.
  · Actualment, és un sistema molt car.
 - Higièniques: 
  · No absorbeix la pols, no s’embruta.
  · No desprèn partícules, és fàcil de netejar.
 - Medi ambient: 
  · És reutilitzable, reciclable i un cost de producció energètic baix.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -  Tires de LED’s amb combinació cromàtica.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Lluminària lineal que permet incorporar diversos LED’s per augmentar la potèn-
cia.
 - Per tal de tenir una bona distribució de la llum, es revesteix l’infradós del sostre 
resistent amb una manta de material refl ectant.
 - La distribució de la llum és general difusa.

Traçat de la instal·lació:
 -  A la cambra formada entre el sostre i el cel ras, s’hi s’instal·len les tires de LED’s 
fl exibles, de  petit format uns 16mm d’ample.

Suport de càrregues:
 - Les tires de LED’s són suportades per l’infradós del sostre mitjançant una tira 
adhesiva.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Sensació de planeitat en el pla del sostre.
 - Protecció de les lluminàries que queden a l’interior de la cavitat.
 - És registrable.
 - Evita enlluernaments.
 - Sensació de llum natural i cicles solars. (imatge segona)
 - Protecció de les lluminàries a la humitat.
 - Es poden imprimir. (últimes imatges)

Inconvenients del model:
 - Preu per m2

Producte de l’empresa 
Barrisol, utilitza 
una tela transparent 
il·luminada per una 
font de llum interior. 
Aquest sistema fa pos-
sible jugar amb la 
intensitat de la llum 
i alternar diferents 
colors, gràcies a un 
sistema de variació de 
llum.

TESAT  -  MODEL RETROLIUMINAT

Producte de l’empresa 
Resyrok, es tracta 
d’un sostre translúcid 
de grans dimen-
sions amb un sistema 
d’il·luminació que 
reprodueix un cicle 
solar àrtic.

Producte de 
l’empresa 
Resyrok, les 
membranes 
es poden 
imprimir amb 
una gran vari-
etat d’imatges 
amb perspec-
tives Nadir.
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Producte de l’empresa Resyrok, en aquestes ofi cines de sostres baixos es va utilitzar una 
làmina negra alta brillantor per potenciar la refl exió i eliminar tan com fos possible la 
sensació de sostre baix. La integració de les lluminàries gegants situades sobre les taules de 
treball ajuden a eliminar l’angoixa de treballar en unes instal·lacions sense llum exterior.

Producte de l’empresa Duko.
En els usos industrials d’alimentació, farmàcia, electrònica... hi ha una preocupació pel 
que fa la neteja dels falsos sostres, ja que si no es fa, aquests alliberen partícules que per 
gravetat cauen i contaminen el producte. Els falsos sostres tesats permeten ser netejats amb 
facilitat.

ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -  Tires de LED’s 
 - Tubs fl uorescents

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Lluminària lineal que permet incorporar diversos LED’s per augmentar la potèn-
cia.
 - Per tal de tenir una bona distribució de la llum, es revesteix l’infradós del sostre 
resistent amb una manta de material refl ectant.
 - La distribució de la llum és general difusa.

Traçat de la instal·lació:
 -  Per la cambra del fals sostre opac.

Suport de càrregues:
 - Les tires de LED’s són suportades per l’infradós del sostre mitjançant una tira 
adhesiva.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - No desprenen partícules.
 - Es poden netejar fàcilment.
 - Eviten els refl exos, és un punt fort quant s’utilitzen pantalles.

Inconvenients del model:
 - Preu per m2

TESAT  -  MODEL RETROLIUMINAT COMBINAT AMB ZONES OPAQUES.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 - Halògenes de petit format.
 -  LED’s.

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Il•luminació d’accent, amb lluminàries de nínxols.
 - Fibra òptica, la llum produïda per un LED, és conduïda per l’interior de la fi bra 
òptica fi ns arribar al seu extrem.

Traçat de la instal·lació:
 - Per la cambra formada entre el sostre i el cel ras.

Suport de càrregues:
 - En aquest cas el perifèric és suportat per la membrana que conforma el cel ras.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Sensació de planeitat en el pla del sostre.
 - Protecció de les lluminàries.
 - No s’embruten.

Inconvenients del model:
 - Perforació de la membrana.
 - Preu per m2

Producte de l’empresa Resyrok.
En aquest projecte s’hi ha instal·lat 
un llum d’obra que cobreix sostre 
i parets incorporant a més uns 
focus encastats per potenciar la 
il·luminació del producte, en aquest 
cas sabates. Aquests llums de 
suport, no generen cap ombra sobre 
la làmina.

El plennum és tot just de 10cm, 
fonamental causa de l’escàs l’espai 
disponible en aquest petit local.

Producte de l’empresa Brumberg.
La fi bra òptica conjuntament amb 
les membranes permeten dissenyar 
falsos sostres “estrellats”.

TESAT  -  MODEL ENCASTAT A LA LÀMINA
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FALS SOSTRE TREMAT

01.- RETICULARS

02.- BUFLES

{
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RETICULARS                                                                                                                                                     

Materialitat:
 - Entre reixat format per platines de fusta, plàstic o metall. Col•locats com si fossin 
safates quadrades (les més utilitzades), però també en podem trobar de triangulars, hexago-
nals.

Exigències tècniques:
 - Aïllament tèrmic: -
 - Soroll aeri: el pot millorar, entenen que s’augmenta la superfície captadora, de-
penen és clar del material emprat.
 - Soroll impacte: -
 - Foc: -

Exigències subjectives:
 - Posta en obra:
  · Col•locació dels cablejats a tracció i dels perfi ls en T on aniran les plaques 
reticulars.
  · La relació amb les lluminàries sol ser directe, ja que la cambra queda 
oberta.
  · De fàcil registre i manteniment.
  · Si l’entramat és rígid si poden penjar càrregues.

 - De l’arquitecte o dissenyador:
  · La visó tangencial, de l’usuari, és de cel ras continu
  · El color del plennum, és important: podent mostrar les instal•lacions o 
ocultar-les pintant la cambra de negre. Efecte clar obscur.
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Imatge presa per l’autora.
En aquestes imatges s’observa que les lluminàries s’han col•locat de dues maneres: l’una els 
tubs fl uorescents, s’han penjat de l’infradós del sostre resistent, l’altre, làmpades halògenes 

són embegudes dins una placa que és suportada per l’entre reixat.

ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 - Halògenes de petit format
 - Tubs fl uorescents

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 - Les lluminàries que contenen les làmpades halògenes, són puntuals, amb un feix 
estret que permet una distribució directe i localitzada de la llum.
 - La distribució de la llum és general l’aporten les lluminàries lineals amb els tubs 
fl uorescents, l’entramat actua de difusor, estalviant, d’aquesta manera l’ús de pantalles o 
refl exos a la lluminària que conté el tub fl uorescent.

Traçat de la instal·lació:
 -  Per la cambra.

Suport de càrregues:
 - Les que contenen les làmpades halògenes són suportades mitjançant unes platines 
per l’entramat que conforma el fals sostre.
 - Les que contenen els tubs fl uorescents són suportades pel sostre resistent.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - El cel ras actua de difusor de la llum.

Inconvenients del model:
 -  Tot i que se sol pintar el plennum de negre per ocultar les instal·lacions, aquestes 
són visibles per a l’usuari, així que s’ha de tenir especial cura en el seu traçat, ha de quedar 
ordenat.

RETICULAT 
COMBINAT: LLUMINÀRIA SUPÈSA I RECOLZADA
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -  Halògena

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 -  Lluminària de projector amb equip elèctric.

Traçat de la instal·lació:
 -  Per la cambra i pel carril

Suport de càrregues:
 - La lluminària es fi xa al carril i aquest al fals sostre tremat.

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - El cel ras és un element resistent.

Inconvenients del model:
 - Pot resultar poc estètic per a usos especifi cs.

TESAT  -  MODEL RETROLIUMINAT COMBINAT AMB ZONES OPAQUES.

Imatge presa per l’autora.
L’entre reixat pot ser més o menys aspes i amb un gran ventall de materials, quant més rígid 
sigui més càrregues pot suportar.
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PLAFONS VERTICALS - BUFFLES                                                                                                                            

Materialitat:
 - Plafons rígids de fusta, plàstic o metall. Col•locats en vertical i suspesos del sostre.
 - El grau d’integració que permet aquest sistema del cel ras, és elevat, ja que permet 
penjar, les lluminàries dels plafons rígids, a més pot actuar de difusor de la llum i protector de 
les lluminàries si aquestes es col•loquen a la cavitat formada pel cel ras i el  sostre resistent, 
o també es poden suportar entre dos plafons.

Exigències tècniques:
 - Aïllament tèrmic: -
 - Soroll aeri: el pot millorar, entenen que s’augmenta la superfície captadora,   
 depenen és clar, del material emprat.
 - Soroll impacte: -
 - Foc: -

Exigències subjectives:
 - Posta en obra:
  · Depenen del fabricant i del material emprat. Solen anar suspeses del     
  perfi l en T.
 
 - De l’arquitecte o dissenyador:
  · La visó tangencial, de l’usuari, és de cel ras continu
  · El color del plennum, és important: podent mostrar les instal•lacions o  
  ocultar-les pintant la cambra de negre. Efecte clar obscur.
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ESPECIFICACIONS                                                                                                                                                     

Làmpada utilitzada:
 -  Halògenes

Lluminària  ·  Distribució de la llum:
 -  Puntual localitzada i directe. Els projectors permeten orientar els feixos de llum 
per tal d’evitar enlluernaments.

Traçat de la instal·lació:
 -  Per la cambra i pels intersticis entre plafons.

Suport de càrregues:
 - Els plafons que conformen el cel ras. (mitjançant unes safates que s’uneixen a 
aquests)

APTITUDS DEL MODEL                                                                                                                                                     

Avantatges del model:
 - Efi cient pel que fa la il·luminació
 - Fàcilment registrable.

Inconvenients del model:
 - Si les lluminàries no estan ben orientades poden causar enlluernaments.

BUFFLES -  IL·LUMINACIÓ SUSPESA
Imatge presa per l’autora.
S’observa que des del punt de vista de l’usuari, tangencial al pla del 
sostre, el fals sostre no sembla compost per molts plafons verticals, i menys 
que el el plennum està pintat de verd.
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TREMATS - A TENIR EN COMPTE                                                                                                                                  

Fira Internacional de Art Contemporáni ARCO de Madrid, 
dissenyat per Teresa Sapey::
 - El cel ras està compost per buffl es de tela.
 - Les lluminàries puntuals i de feixos amples marquen cirumferències en el fals sostre.
 - Les teles posades en vertical eviten els enlluernaments que causarien les lluminàries pun-
tuals directes.
 - És econòmic.
 - Té una durabilitat acord amb l’exposició.
 - És fàcilment reutilitzable.
 - Es neteja fàcilment.



EVOLUCIÓ CRONOLOGICA 1958-2008



ANTECEDENTS: 1958-2008

Ceiling & Lighting: relació entre la llum arti" cial i el cel ras
Anna Lloret Cabot 49 

1958 - BOTIGA GEORG JENSEN

Pg. de Gràcia, 62

Barcelona

Josep Maria Fabregas i Falp

Enric Tous i Carbó

Alfons Pons, aparellador

Fals sostre suspès de plaques de plàstic esponjós: aïllant i absorbent acústic. 

Il·luminació mixta: de fl uorescents i vapor de mercuri i incandescència. 



ANTECEDENTS: 1958-2008
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1959 - AGÈNCIA DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA

C. Fontanella,7

Barcelona

Frederico Correa Ruiz

Alfonso Milà Sagnier

Cel ras continu, amb cambra d’aire.

Lluminàries rectangulars encastades, amb pantalla translúcida per tal de difondre la llum 

i evitar enlluernaments.

Distribuïdes equidistants unes amb les altres per aconseguir una il·luminació general 

procedent del sostre.



ANTECEDENTS: 1958-2008
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1960 - LLIBRERIA TÈCNICA ESTRANGERA

C. Tuset, 

Barcelona

Erwin Bechtold

Francesc Mitjans (arquitecte  de l’edifi ci)

Cel ras de plaques hexagonals amb cambra d’aire.

Dos tipologies de lluminàries:

 Làmpades encastades amb difusors de la llum, per evitar enlluernaments  i 

aconseguir una il·luminació general.

 Làmpades exemptes fi xades a una subestructura i alimentades mitjançant un 

carril electrifi cat. El cablejat que va del perfi l a la làmpada és vist.

Il·luminació general procedent del sostre i il·luminació focalitzada a una pla d’uns 60cm 

inferiors al sostre.
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1961 - ESTABLIMENTS INA

Gran Via de les Corts Catalanes, 806

Barcelona

Josep Maria Fargas i Flap

Ignasi de Rivera

Enric Tous i Carbó

Cel ras continu amb cambra d’aire.

Il•luminació general procedent del sostre mitjançant lluminàries encastades.

Làmpades de tubs fl uorescents.
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1962 - PLANTA DE SECRETARIA DEL COAC

Pl. Nova, 5

Barcelona

Antonio Moragas i Gallissà

Carles Oliver, aparellador

Cel ras continu amb cambra d’aire.

Il•luminació general procedent del sostre mitjançant lluminàries encastades.

Làmpades de tubs fl uorescents.
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1963 - DEPARTAMENT DE MÀQUINES ELECTRÒNIQUES DE LA CAIXA DE 

PENSIONS PER A LA VELLESA I D’ESTALVIS

Via Laietana, 56

Barcelona

Manuel Andrés Cases Puig

Manuel Cases Lamolla

Eugenio Borrell, aparellador

Cel ras tremat reticular.

Il•luminació general procedent del sostre mitjançant lluminàries lineals instal•lades a la 

cambra ventilada, el tramat del cel ras actua com a difusor de la llum. 

Làmpades de tubs fl uorescents.
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1964 - PLANTA BAIXA DE LA SOCIETAT HISPANO-OLIVETTI

Ronda Universitat, 18

Barcelona

Ludovico Belgiojoso

Enrico Peressutti

Ernesto N. Rogers

Josep Soteras Mauri

Cel ras de safates de diversos tamanys i formes (quadrades i rectangulars) amb perfi -

laria vista en ambdues direccions. algunes safates es col·loquen en un pla inferior (entre 

5-10cm) per disposar les sortides d’aire condicionat, acústiques, o per raons estètiques.

Il·luminació general procedent del sostre, mitjançant lluminàries suspeses decoratives 

Il·luminació de bany de paret  i perímetre del sostre mitjançant una il·luminació que 

distribueix la llum al pla inferior i superior.



ANTECEDENTS: 1958-2008

Ceiling & Lighting: relació entre la llum arti" cial i el cel ras
Anna Lloret Cabot 56 

1965 - SONOR

Via Augusta, 126

Barcelona

Lluís Clotet Ballús

Òscar Tusquets Blanca

Cel ras continu amb lluminàries integrades.

Il·luminació integrada com caixes de llum.
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1966 - OFICINA CONULTORA D’INSTAL·LACIONS DEL COACB

C. Sotstinent Navarro, 24

Barcelona

Cristian Cirici i Alomar

Cel ras continu

Il•luminació general procedent del sostre mitjançant cinc punts de llum al centre de 

la sala. Observi que les lluminàries no s’encasten contra el pla del sostre, sinó que es 

separen alguns centímetres per tal de difondre la llum i difuminar les arestes de la llu-

minària.
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1967 - BOMBONERIA BRENDLI

C. Aribau, 224

Barcelona

Claus Wagner

Cel ras continu

Il•luminació general procedent del sostre mitjançant lluminàries en superfície de format 

gran.

Probablement làmpades de tubs fl uorescents.
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1968 - LLIBRERIA LETERADURA

Pg. de Gràcia, 80

Barcelona

Jordi Galí i Figueras

Il•il•luminació focalitzada procedent del sostre. El punt de llum s’apropa a l’objecte 

a il•luminar mitjançant una lluminària suspesa. Permet també la rotació del perifèric 

dirigint el feix de llum allà on interessi.
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1969 - ESTABLIMENT OLIVETTI

Av. Marquès de Montroig

Barcelona

Federico Correa Ruiz

Alfonso Milà Sagnier

Cel ras continu.

Lluminàries singulars amb un fort caràcter estètic. Produeixen il•luminació general i 

focalitzada. 

El cel ras es perfora per tal de connectar la làmpada amb el cablejat elèctric.
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1970-71 - VIATGES AEROJET EXPRES

C. Diputació, 258

Barcelona

Lluíc Clotet Ballús

Òscar Tusquets Blanca

Cel adherit de guix.

El feix lluminós es dirigeix al pla superior: al fals sostre, que actua de difusor de la llum.

La connexió elèctrica del rail electrifi cat es produeix des d’un lateral. 

Les làmpades necessiten potència elèctrica per poder fer efectiu el sistema.



ANTECEDENTS: 1958-2008

Ceiling & Lighting: relació entre la llum arti" cial i el cel ras
Anna Lloret Cabot 62 

1972 - MANUFACTURES LLAMBÉS

C. Robert Bassas, 52-54

Barcelona

Pep Bonet Bertran

Cristian Cirici i Alomar

Santiago Loperena, aparellador

Carril electrifi cat, connexió elèctrica a través del fals sostre. 

Làmpades utilitzades: tubs fl uorescents.
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1973 - PINTACSA

C. Rosselló, 224 

Barcelona

Josep M. Badia

Jaume Duró Pifarré

Xavier Olivé

Enric Poblet

Carril electrifi cat  a un pla uns 50cm inferior al del sostre. 

Al carril s’hi enrosquen lluminàries dirigibles. amb làmpades puntuals, possiblement 

halògenes.
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1975 - GALERI A THEO

Pl. Doctor Letamendi, 1

Barcelona

José Rafael Moneo Vallés

Elías Torres Tur

Àngles Figueras, aparellador

Carril electrifi cat encastat al fals sostre, on s’hi connecten lluminàries dirigibles, per 

aconseguir la il·luminació focalitzada que requereix el museu.

Làmpades puntuals, possiblement halògenes.
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1976 - TEATRE LLIURE

C. Leopoldo Alas, 2

Barcelona

Fabià Puigserver

Cel ras adherit de guix.

Il•luminació mitjançant carrils electrifi cats separats uns 60cm del sostre resistent mitjan-

çant tiges la primera de les quals permet el pas del cablejat elèctric.

Les làmpades utilitzades són probablement halògenes.
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1978 - EL CASINO

Diegonal, 620

Barcelona

Grup Pachá

S’ha aprofi tat el terra del pati de llums de l’edifi ci per crear aquesta claraboia, que durant 

les hores nocturnes té il·luminació per tal de formar una lluminària com si fos una “caixa 

de llum”.
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1979 - RESTAURANT SUKURSAAL

C. Argenteria, 37

Barcelona

Daniel Freixes i Melero

Vicente Miranda

El carril es suporta al sostre resistent del local, a uns 80cm.

Il•il•luminació general mitjançant múltiples làmpades en diferents posicions.

La connexió del carril amb el corrent elèctric es produeix  per l’extrem

Resultat fi nal singular, que dóna caràcter al local.
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1980 - RESTAURANT IL GIARDINETTO

C. Plató,13

Barcelona

Antxón Gómez

Alicia Nuñez

Ramon Olives

Cel ras continu, amb un rebaix a la zona de la barra, on es col•loquen spots per tal de 

augmentar els nivells d’il•luminació en aquesta zona.
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1981 - RESTAURANT CRISTINA

C. La Grnada del Penedès, 22

Barcelona

Jordi Bosch

Joan Trrús

Santiago Vives

Narcís Comadira, pintor

Cel ras aplacat, les plaques són col·locades a diferents plans per tal d’incorporar la 

il·luminació a l’espai restant i aconseguir una llum tangencial.
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1982 - OFICINA D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Plaça Sant Jaume

Barcelona

Pere Casajoana i Salví

Albert Ràfols-Casamada, pintor

Sostre amb acabat de guix i pintat pel pintor Albert Ràfols-Casamada, 

La il·luminació es dirigeix cap a la volta del sostre per tal de aconseguir una il·luminació 

indirecte que eviti els refl exos a pantalles i enlluernaments directes.
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1983 - COBERTA DE VIDRE DEL RESTAURANT AZULETE 

Via Augusta/Doctor Roux

Barcelona

Pepe Cortés

Ignacio Paricio Ansuategui

Òscar Tusquets Blanca

“Cel ras” tèxtil, que tamisa la llum directe, tant natural com artifi cial.
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1984 - JOIERIA JOAQUÍN BERAO

C. Rosselló, 277

Barcelona

Tomàs Morató

Antoni Sunyer i Vives

El local té una gran altura lliure, per solvatar la bona il•luminació del producte s’han 

penjat les lluminàries del sostre. aquestes estan connectades a un carril electrifi cat per tal 

de poder-les moure en la línea que marca el carril i poder col•locar-ne més d’una si fos 

necessari.
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1985 - SNOOKER CLUB BARCELONA

C. Roger de Llúria, 42

Barcelona

Oleguer Armengol

Carles Riart

Santiago Roqueta

El feix lluminós s’envia al fals sostre que té un acabat setinat i d’un color ataronjat típic 

de la il·luminació incandescent. La il•luminació general que s’aconsegueix és càlida i 

difusa.
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1986 - INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA LLAUNA 

C. Sagunt, 5

Barcelona

Pepe Cortés

Enric Miralles Moya

Carme Pinós Desplat

Il•luminació que permet intuir el recorregut que ha de seguir l’usuari en un vestíbul tan 

ampli.

La il•luminació artifi cial també permet ressaltar el sostre de revoltó vist i les bigues en 

gelosia.
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1987 - RESTAURANT PEKIN

C. Rosselló, 202

Barcelona

Josep Val

Les plaques del cel ras s’han substituït per plafons translúcids, aconseguint així la sen-

sació de llum natural zenital. S’aconsegueix una il•luminació general difusa. 
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1988 - LABORATORI DE LES ARTS CENTRE CULTURAL DE LA FUNDACIÓ 

CAIXA PENSIONS

Pg. de Sant Joan, 108

Barcelona

Eliana Crubellati Benedetti

Roberto Ferreira

Elsa López

En el cel ras s’ha marcat una obertura lineal per tal de fer la cambra entre aquest i el 

sostre resistent accessible, col·locar nous punts de llum i fer-los mòbils dins d’aquesta 

linealitat.
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1989 - INTERIORS EFÍMERS - EXPOSICIÓ 100 ANYS A BARCELONA

Moll del Bosch i Alsina. Port Autònom de Barcelona

Barcelona

Pep Anglí

Daniel Freixes i Melero

Eulàla González

Vicente Miranda

El cablejat elèctric necessari per la il•luminació es en aquest cas el suport de la llu-

minàries, que mitjançant la repetició equidistant s’aconsegueix una il•luminació general 

directe.
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1992 - SELTZ, BAR D’APERITIUS I TAPES

C. Rosselló, 134

Barcelona

Víctor Argentí

Daniel Freixes i Melero

Vicente Miranda

El  fals sostre s’ha instal•lat a la zona de la barra, on hi ha les lluminàries de spots que 

augmenten els nivells d’il•luminació. Observi’s l’efecte la de il·luminació a l’element in-

clinat: voltes de llum tal vegada com si fossin quatre fi nestres arrodonides. Aquest efecte 

s’utilitza molt en teatre.
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1993 - OFICINES SILVER SANZ

C. Juan de la Cierva, 15

Barcelona

Fernando Salas

La il•luminació procedent del sostre propera a l’element vertical, el banya aconseguint 

un efecte discontinu.



ANTECEDENTS: 1958-2008

Ceiling & Lighting: relació entre la llum arti" cial i el cel ras
Anna Lloret Cabot 80 

1996 - LOVE STORE

C. Rosselló, 259

Barcelona

Fernando Salas

Summa

Cel ras continu pintat de negre per tal d’augmentar el contrast clar-obsur. 

Dos tipologies d’il•luminació: general,mitjançant downlights encastats al fals sostre i 

focalitzada als envans,i el producte de venda, mitjançant carrils electrifi cats separats del 

pla del fals sostre uns 50cm, i que contenen lluminàries orientables.
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1997 - BOTIGA JULIE SOHN

C. Consell de Cent, 308

Barcelona

Conrado Carrasco 

Carlos Tejada

El cel ras continu, no s’encontra amb el parament vertical, evitant un encontre difícil. 

Mitjançant una il•luminació lineal en aquest punt aconsegueix un ban de paret i la sen-

sació de lleugeresa del sostre, a la vegada que il•lumina els productes de venda.
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1998 - OREJA DE PLATA

C. Jorge Juan, 32

Barcelona

Francisco Javier Maroto Ramos

Álvaro Soto Aguirre

Les lluminàries pengen del sostre, que es troba a doble altura.

La il•luminació és focalitzada al producte que s’ha de vendre, mitjançant caixes transpar-

ents penjades també del sostre. La il•luminació està integrada al mobiliari.
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2002 - BOTIGA MUSEU CAIXA FÒRUM

Av. Marqués de Comillas, 6-8

Barcelona

Pepe Cortés

Il•luminació general procedent del sostre mitjançant la reiteració de la lluminària ob-

tenint una retícula. Al tractar-se d’un local amb una doble altura lliure s’ha apropat la 

lluminària mitjançant tiges de 1 -1,5m al punt de treball.
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2003 - RECONVERSIÓ DE L’ANTIC COLÉGIO DAS ARTES

Pátio da Inquisiçao, 10

Coimbra, Portugal

Joao Mendes Ribeiro

A diferència d’altres exemples de restauracions on l’arquitectura tenia un paper predomi-

nant, en aquest cas s’ha optat per un cel ras continu amb il•luminació integrada, ocultant 

el sostre original del recinte.
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2004 - REFORMA DE LA SALA D’ACTES POLIVALENT DE L’ITEC

C. Wellington, 19

Barcelona

Lluís Clotet Ballús

Ignacio Paricio Ansuategui

Santiago Loperena Jené, arquitecte tècnic

Il•luminació general procedent del sostre mitjançant carrils electrifi cats i lluminàries que 

permeten redirigir el feix lluminós.
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2005 - SEU CORPORATIVA I LOGÍSTICA D’ERMENEGILDO ZEGNA

Ronda Maiols, 23-27

Sant Quirze del Vallés, Barcelona

Alfredo Arribas

Il•luminació general procedent del sostre, làmpades de tubs fl uorescents amb lames difu-

sores, eviten els enlluernaments indirectes a les pantalles dels ordinadors.

A destacar la safata que incorpora a més de la il•luminació, sistemes d’alarma, altaveus...
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2007 - BANC SEBADELL ATLANTIC S.A

C. Balmes, 168

Barcelona

Pepe Cortés

Fals sostre continu amb lluminàries lineals encastades, que amb la seva col•locació guien 

a l’usuari pel passadís.
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2008 - JOIERIA D

C. Francisco Bergamín, 7

Barcelona

Juan Luis Irigaray Huarte

Antonio Vaillo i Daniel

Fals sostre tremat (Buffl es), a destacar que la il•luminació procedent del sostre és clara-

ment secundària. Així doncs la il•luminació principal es troba a l’alçada de la vista i en 

l’encontre entre l’element vertical i el terra.
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És clar que el futur ens depara nous sistemes i relacions que no ens imaginem, ara bé, de l’estudi que s’ha 

realitzat s’entreveuen tendències, sota un sol lema: l’efi ciència del sistema. 

Algunes d’aquestes intuïcions futures són:

 Sistemes menys artifi cials: La llum biodinàmica entén que la llum artifi cial no només ha de 

brindar necessitats visuals sinó necessitats psico-fi siologiques. Els estudis demostren que la llum biod-

inàmica, capaç de canviar la intensitat i el color amb el pas de les hores, arriba a nivells de il•luminació 

molt elevats, i està en situació de millorar l’efi ciència i el benestar.

La llum natural, té un recorregut rítmic quotidià, es pot considerar el rellotge natural de la vida, produint 

efectes científi cament mesurables sobre els aspectes psico-fi siologics dels éssers humans. Els sistemes de 

llum biodinamica reprodueixen generalment dos tipus de il•luminació: la llum brillant i la llum dinàmica.

La llum brillant és la llum que, en funció del fort nivell d’il•luminació (superant els 2500 lux) està en sit-

uació de fer augmentar en l’organisme la producció d’hormones que es refereixen a les funcions de desper-

tar. El desig de dormir anirà en recessió, fent que l’home es torni més actiu i receptiu als estímuls externs, 

infl uint positivament en l’estat mental, millorant l’humor sense provocar estats d’estrès.

La llum dinàmica, canviant els nivells d’il•luminació i la temperatura de color, augmenta la capacitat estim-

ulant de l’ambient, mantenint actiu el nostre cervell. Això és un fet important si es considera que, avui dia, 

la major part dels ambients de treball resulten hipoestimulants. La llum dinàmica crea a més una dimensió 

temporal com la llum del sol, donant-nos una mesura del temps cronològic.

 Unifi cació del fals sostre i la il•luminació artifi cial: Cada vegada son més les empreses de 

falsos sostres que aborden amb la problemàtica de la relació del seu producte amb la instal•lació de la llum 

artifi cial: traçat del cablejat, perifèrics, suport de càrregues...creant nous productes que unifi quen el sistema: 

perfi laria electrifi cada, falsos sostres difusors de la llum...En un món on les pantalles han passat a formar 

part de la nostre vida quotidiana, s’entreveu que la evolució s’encamina cap a falsos sostres apantallats 

capaços de produir informació (de les zones de confort, publicitat, recorreguts, sortides d’emergència...) a 

l’hora que il•luminen l’espai.

Sistemes menys artifi cials

Unifi cació del fals sostre i la il•luminació artifi cial
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 Sistemes d’il•luminació especifi ca amb control per par de l’usuari: Quantes vegades, com a 

usuaris ens hem de desplaçar a causa de dels refl exos produïts per la il•luminació? Cada vegada es fa més 

difícil el disseny de la il•luminació artifi cial per tal d’evitar els enlluernaments indirectes, ja que actualment 

les pantalles ja no són estàtiques: els portàtils, tables, smartphones...formen part de l’usuari, i per tant estan 

en constant moviment. És aquesta la raó de la creixen oferta de productes que treballen amb llum difusa i 

individualitzada.

 Sistemes programats per la cronoteràpia: Des de fa anys existeixen nombroses teories sobre 

la teràpia de colors, que afi rmen que afecten a la salut humana. Estudis realitzats a la Unitat del Son, a 

l’Escola de Medicina de Harvard, diversos voluntaris passen varies setmanes sota un control que es fi xa 

en com afecta la il•luminació als seus nivells hormonals, a la temperatura corporal i al seu estat d’alerta i 

rendiment. Alguns resultats dels estudis afi rmen que els colors blavosos poden excitar el cervell i excitar-

nos, i que d’altre longituds d’ona com el vermell, poden ajudar a calmar-nos i ens indueixen a un estat de 

alerta i de rendiment aguts. 

 Sistemes interactius amb l’usuari: Els sensors de moviment per activar la il•luminació artifi cial 

ja són una realitat, ara bé són possibles els sensors de temperatura corporal, per tal de guiar la llum amb els 

nostres moviments? Il•luminant de més a menys en relació a més menys temperatura.

Sistemes de control de la il•luminació Els sensors de llum natural ja són una realitat en molts camps, és per 

aquesta raó que es creu que en un futur formaran part de qualsevol projecte d’il•luminació artifi cial, sigui 

quin sigui el camp d’utilització.

 Contaminació llumínica: Les conseqüències més destacables són:

ecològiques: La introducció de llum modifi ca el paisatge, els hàbitats i la conservació de la biodiversitat. És 

una una agressió al fràgil ecosistema nocturn. Certs animals, com les papallones de nit (Noctua, petit paó 

de nit, borinot de les corretjoles, entre altres), són molt sensibles a la contaminació lumínica, car els llums i 

fanals públics els atreuen i desorienten molt a la nit.

El malbaratament de recursos energètics i econòmics. L’enllumenat consumeix grans quantitats d’energia. 

Il.luminar en excés o cap al cel innecessàriament, és llençar tones d’energia i per conseqüència, els diners 

corresponents.

Contaminació llumínica

Sistemes interactius amb l’usuari

Sistemes programats per la cronoteràpia

Sistemes d’il•luminació especifi ca amb control per par de l’usuari
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Sobre la salut humana: La il.luminació sobre el cos humà durant 24 hores inhibeix la producció de la hor-

mona melatonina, efecte provocat sobretot per la llum blanca.

Culturals: La pèrdua del cel estelat, declarat per la UNESCO patrimoni de la Humanitat i origen de la civil-

ització, refl exat en el mites, cosmogonia, ciència i fi losofi a de les societats humanes.

És esperançador pensar que en un futur s’aposti per reduir la contaminació llumínica, tot i que la tendència 

sembla ser ben diferent.

 Cambres d’aire més reduïdes: En un món on cada m3 de la ciutat puja de valor constantment, 

es fa lògic pensar que les noves tecnologies de falsos sostres i d’il•luminació evolucionaran cap a sistemes 

més reduïts, que ocupin menys espai, el LED i els falsos sostres tensats en són un clar exemple.

Cambres d’aire més reduïdes 
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LÀMPADES DE FILAMENT

LÀMPADES DE DESCÀRREGA

SEMICONDUCTORS
BAIXA PRESSIÓ ALTA PRESSIÓ

FLUORESCENCIA (DE MERCURI)
ALTA INTENSITAT LLUMINOSA (HID)

AMB ELECTRODES SENSE ELECTRODES
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Fonts lluminoses Generació de la llum Equip elèctric Potència 
elèctrica

Efi ciència 
(lm/w)

Vida mitjana 
(hores)

Temperatura 
de color (ºk)

Avantatges Inconvenients Imatges

Lápades Incandecents Filament de wolframi 
incandecent

no 15-1.000 6-12 1.000 Blanca càlida 
2.600

Baix cost inicial, molt 
fl exible, lluminaries 
petites, llum càlida.

Poca efi ciència, càr-
rega tèrmica

Làmpades Halògenes Filament incandecent 
amb gasos halogens

Transformador 
per les de baix 
voltatge

5-2.000 12-24 2.000 Blanca 2.900 El gas halogen augmenta 
la vida i l’efi ciència de la 
làmpada.

Tot i que són mès 
efi cients tnen els 
mateixos que les 
incandecents.

Tubs Fluorescents Descàrrega elèctrica en-
tre dos pols. Al vapor de 
mercuri s’hi afageix pols 
fl uorescents a la paret 
interior de la làmpada.

Balast (reac-
tancia elec-
tromagnètica) 
i encebador 
(dispositiu)

4-80 50-100 12.000-20.000 Diferents tonal-
itats blanques 
2.600-6.500

Amb el balast electrònic 
desapareix el perpadeix 
i l’encesa es fan inte-
antànis.

La quantitat de llum 
és proporcional al 
tamany del tub. Si 
s’encenen i apaguen 
amb freqüència dis-
minueix la vida útil.

Fluorescents Compactes Descàrrega elèctrica en-
tre dos pols. Al vapor de 
mercuri s’hi afageix pols 
fl uorescents a la paret 
interior de la làmpada.

Balast (reac-
tancia elec-
tromagnètica) 
i encebador 
(dispositiu)

3-120 50-80 8.000-15.000 Diferents tonal-
itats blanques 
2.600-6.500

De menor tamany que els 
tubs, es pot dir venen a 
substituir a les de incan-
decència a l’incorporar la 
rosca.

No s’aconsegueixen 
nivells tan elevats 
d’efi ciència i repro-
ducció del color com 
amb els tubs.

Làmpades d’Inducció Ionització del vapor de 
mercuri per la inducció 
d’un camp electromag-
nètic

Generador 
extern d’alta 
freqüència

50-170 70-80 60.000 Diferents tonal-
itats blanques 
2.700-4.000

Gran vida útil Interferències amb 
aparells electrònics. 
No funcionen a 
baixes temperatures.
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Fonts lluminoses Generació de la llum Equip elèctric Potència 
elèctrica

Efi ciència 
(lm/w)

Vida mitjana 
(hores)

Temperatura 
de color (ºk)

Avantatges Inconvenients Imatges

De vapor de Sodi A.P.
(Alta Pressió)

Arc de descàrrega en 
vapor de sodi

Balast iarrenca-
dor o bé, Balast 
electrònic

50-1.000 80-140 20.000-24.000 Blanca grogosa 
2.000-2.500

Molt efi cients. Algunes 
tenen la reencesa in-
stantànea.

En general, neces-
siten un temps de 
reencesa.

De vapor de Mercuri Arc de descàrrega en 
vapor de mercuri a alta 
pressió amb recubriment 
interior de pols fl uores-
cent.

Balast 50-1.000 30-60 16.000 Blanca 4.000 No en presenta cap de 
notable.

Necessiten un temps 
de reencesa. Pobre 
reproducció del 
color.

De vapor de Mercuri 
Llum Mescla.

A l’arc de descàrrega se 
li afageix un fi lament de 
tungsté

No en neces-
sita, el fi lament 
fa de balast.

150-500 18-30 6.000 Blanca 3.600 Duren més i son mes 
efi cients que les incande-
cents.

Necessiten un temps 
de reencesa. Vida 
útil mitjana no massa 
alta.

De vapor de Mer-
curi amb Halogenurs 
Metàl·lics

Arc de descàrrega en 
vapor de mercuri a alta 
pressió i halogenurs 
metàl·lics.

Balasti arren-
cador o balast 
electrònic.

20-2.000 80-125 10.000-20.000 Diferents tonal-
itats blanques 
3.000-6.000

Molt bona efi ciència llu-
minosa i reproducció del 
color. Altes potències

Necessiten un temps 
de reencesa.
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Fonts lluminoses Generació de la llum Equip elèctric Potència 
elèctrica

Efi ciència 
(lm/w)

Vida mitjana 
(hores)

Temperatura 
de color (ºk)

Avantatges Inconvenients Imatges

LED Emissió de la llum 
monocromàtica per un 
semiconductor (diode) 
al ser atravessat per una 
corrent eléctrica.

Alimentador 
(transforma 
la tensió de 
la xarxa en 
corrent estable 
i continua a 
baixa tensió)

0.1-5 20-30 25.000-50.000 El color de la 
llum dependrà 
del material del 
seminconduc-
tor: groga, ver-
mella, verda, 
blava i blanca. 
2.500-8.000

Es poden mesclar els 
colors. Emeten molt poc 
calor. Idonis quant s’han 
de apagar i encendre 
amb molta freqüència. 
De tamany molt petit. Es 
poden agrupar per formar 
lluminàries de major 
potència. Resisteixen a 
trontolls i impactes.

La corrent ha de ser 
molt estable i contin-
ua. No són adequats 
en ambients extrems. 
Preu elevat.
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Models de lluminàries Fixada al sostre Fixada al carril Suspesa del carril Suspesa Encastada Superfície fi xades 
al fals sostre

Recolzada al fals 
sostre

Projectors

Pantalles difusores modul cel ras

Ninxols modulars

Lineal Tub fl uorescent

Lineals LED

Puntuals

Decoratives

Fibra òptica

Cossos optics + Marc

v



DISTRIBUCIÓ IL·LUMINACIÓ

Ceiling & Lighting: relació entre la llum arti" cial i el cel ras
Anna Lloret Cabot 100 

Distribucó lluminosa Icona Avantages Inconvenients

Il·luminació general amb feixos apmples Model molt fl exible pel que fa a la distribució Com més ample és el feix menor és la efi ciencia energètica, 
ja que il·lumina per igual les zones principals de treball 
com les secundàries.
Poc control dels refl exes

Il·luminació amb feix estret Ideal per un tipus d’il·luminació localitzada a les arees de treball.
Efi ciéncia elevada ja que concentra la llum allà on és necesària.
Major control dels enlluernaments que en il·luminacions generals.

Poca fl exibilitat en la distribució,  menys que s’utilitzin 
sistemes mòbils com ara carrils.

Il·luminació Spot Adequada per ressaltar objectes o zones.
Molt efi cients.

Per ser efectiva ha de garantir uns nivells d’il·luminació 
de aproximadament deu vegades més que la il·luminació 
circumdant.
Han de estar ben col·locades per evitar l’enlluernament 
directe.

Banys de parets Permet il·luminacions ambientals indirectes a partir de la refl exió 
de la llum a al fals sostre.
Es disminueixen els enlluernaments directes i indirectes, així com 
zones d’ombra.

Poc efi cients.
Superfi cies clares i amb coefi cients de refl exió a la llum 
elecats.
Les lluminàries han d’estar separades sufi cientment per 
evitar claredats excessives.

Superior, il·luminació refl exada

Orientables Permet la fl exibilitat que no té el sistemes d’il·luminacions localit-
zades.

Si el sistema que permet la orientació no es senzill no 
s’acaben reorientant.

Variables Confort visual: redeueix el contrast entre les zones il·luminades i 
les que no ho estant. 

Menor efi ciència si la distribució és variable.

Superior inferior 50% - 50% Permet amb una sola lluminària crear sistemes d’il·luminació 
directes-indirectes, a partir de la refl exió del fals sostre.

Els vinculats a la il·luminació directe i indirecte.

Superior inferior combinable Permet, amb la combinació de lluminàres, il·luminacions directes-
indirectes, semi-indirectes, banys de llum...

Els vinculats a la il·luminació directe i indirecte.
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Models de Falsos sostres Icona Avantages Inconvenients

Adherit  ·  Enguixat directe - Coordinació dimensional: Al no utilitzar perfi laria 
auxiliar la coordinació dimensional amb els envans 
és total.
- No disminueix l’altura lliure.

- Posta en obra: manualment, és difícil i incò-
mode d’aplicar. 
- Incompatibilitat amb materials.
-No forma cambra: el pas d’instal·lacions és me-
nys favorable. 

Adherit  ·  Aplacats continus - Posta en obra ràpida
- No disminueix l’altura lliure
- Segons el material pot arribar a ser molt bon aïl-
lant acústic i tèrmic.

-No forma cambra: el pas d’instal·lacions és 
menys favorable.

Adossats  ·  Plaques continues - Forma cambres de 5 a 60 cm.
- El cartró guix és un bon protector al foc.

- Posta en obra: És difi cultosa pel que fa la di-
mensió de les plaques.
- La distància màxima entre elements paral•lels 
depèn del pes de les plaques
i de les accions previstes de càrregues com poden 
ser lluminàries.
- S’ha de tenir en compte sistemes de registre.

Suspesos  ·  Safates - Sistema fàcilment registrable
- Froma cambra d’aire
- Pots penjar-hi una gran varitat de materials i 
formes.
- Admet una relació molt amplia amb la llum arti-
fi cial: suportades a la placa, ala perfi laria, utilitzant 
la placa com a pantalla refl ectora....

- A tenir en compte la coordinació dimencional, 
sobrett amb les particions verticals.
- Disminució notable de l’alutra lliure.
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- Segons el material de la placa es poden acon-
seguir millores notables en els aïllaments.

Suspesos  ·  Lames - Fàcilment registrables.
- El sistema de lames presenta moltes aptituds 
perquè qualsevol perfi l pot ser clipat damunt un 
perfi l base.
- Utilitzant diversos amples de lames amb junt obert 
o tancats amb perfi ls diversos, es poden crear vari-
etat d’efectes.

- Disminució de l’altura lliure.
- Coordinació dimencional

Suspesos  ·  Continu - Sensació de no haber-hi fals sostre.
- Al ser continu no hi ha ponts tèrmics ni acústics, 
ara bé, si es perfora per instal3lar-hi un perifèric ja 
no és el mateix.

- Similar al continus adossats.
- Necessiten sistemes de registre.
- Disminució de l’alutra lliure.
- Coordinació dimencional

Tesats - Apte per rehabilitacions.
- Sistema molt lleuger.
- Resulta fàcil aconseguir la planeitat.
- S’hi pot imprimir.
- Serveixen de difussors de la llum.
- S’hi poden projectar imatges.

- El preu per m2
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Tremats  ·  Reticulars - Inspecció visual de les instal·lacions.
- Cambra d’aire ventilada.
- Registrables
- Sensació de continuitat, vista tangencial de 
l’usuari.
- Poden actuar com a pantalles difusores de la llum 
per evitar enlluernaments.
- Poden ser de molts materials i formes: des de 
metàl·lics fi ns a tèxtils.
- A l’augmentar la superfície, es poden augmentar 
els nivells d’absorció acústica.

- Pot resultar poc estètic en usos com el residen-
cial.

Ttremats  ·  Buffl es
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Lluminàries, sistema d’instal·lació Icona Avatatges Inconvenients

Suspenció (mitjançant tiges o cables) a 
la placa que conforma el fals sostre

- Es disminueix l’altura del punt de llum, és una bona 
sol·lució quant l’altura del sostre és elevada.

- Perforació de la placa per tal de establir la connexiño 
entre la làmpada i el traçat elèctric.
- La placa ha de ser prou resistent per suportar la càrrega 
de la lluminària.

Suspenció (mitjançant tiges o cables) a 
la perfi laria del fals sostre

- No es perfora la placa o l’element que conforma el fals 
sostre, que sol ser el responsable d’aïllar.
- Es disminueix l’altura del punt de llum, és una bona 
sol·lució quant l’altura del sostre és elevada.

- No totes les perifl aries poden absorir aquest model.

Suspenció (mitjançant tiges o cables) a 
l’infradós del sostre resistent

- Pot suportar grans càrregues.
- Es disminueix l’altura del punt de llum, és una bona 
sol·lució quant l’altura del sostre és elevada.

- El traçat de la instal·lació sol ser per regates.
- Es manipula l’element resitent.
- No és un sistema registrable.

Dins la perfi laria del fals sostre - No es manipula l’element que conforma el fals sostre: 
plaques, lames, membranes...

- Poques empreses han apostat per aquesta relació, hi ha 
poc mercat.

Substituit - No es manipula l’element que conforma el fals sostre: 
plaques, lames, membranes...
- Model integrat.

- Dimensions standeritzades.

Recolzades - No es manipula l’element que conforma el fals sostre: 
plaques, lames, membranes...
- Ràpida instal·lació.

- Model utilitzat amb falsos sostres tremats.

Encastades - Sensació de continuitat del fals sostre. - Metòde d’instal·lació dels perifèrics.

Fixades - No es disminueix l’altura lliure. - Es manipula l’element que conforma el fals sostre: 
plaques, lames, membranes...



GLOSSARI



GLOSSARI

Ceiling & Lighting: relació entre la llum arti" cial i el cel ras
Anna Lloret Cabot 106 

FALSOS SOSTRES                                                                                                                                                                                  

 Placa staff: Placa prefabricada de guix-escaiola. El sistema de fals sostre més utilitzat per aquesta 

placa,és suspès mitjançant fi lferros galvanitzats ancorats al guix mitjançant unes plaques en C.

 Placa de guix laminat: PYL  Placa de Yeso Laminado (espanyol).

 Bandraster: Sistema de perfi laria d’amplada extra per a falsos sostres suspesos.

 Buffl es: Sistema de fals sostre que consisteix en col•locar verticalment plafons rígids o lames, tal 

com si fossin pantalles.

 Plenum: És la cambra que resulta entre l’infradós del sostre resistent i el cel ras.

 L’encadellat, popularment «matxembrat»: Ensamblado, machihembrado, (espanyol), popular-

ment és un sistema per interconnectar posts de fusta acoblant un rebaix o galze [1]amb l’aresta del costat 

contrari d’un altre post, per aconseguir una successió de peces encaixades una amb l’altra formant una sola 

superfície llisa, uniforme i solidària.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL                                                                                                                                                                                                                                 

 

 Llum: Porció de l’espectre electromagnètic en la qual els ulls humans en són sensibles.

 Fluorescència: Qualitat de certs materials que resplendeixen quant són exposats a la radiació de la 

longitud d’ona ultraviolada.

 Flux Lluminós: (ɸ) en [lm] El fl ux en què una font lluminosa emet energia lluminosa, la potència 

en que una làmpada emet llum es mesura en lúmens. 

 Intensitat lluminosa: (I) en [cd] La intensitat lluminosa descriu el fl ux emès en una direcció i un 

angle determinats.  

 Corbes fotomètriques: Descriuen la intensitat lluminosa d’una lluminària, les distribueixen els 

fabricants.

 Il•luminància: (E) en [lx] És el número de lúmens que rep cada un dels metres quadrats d’una su-

perfície.

 Luxometre: Aparell que serveix per mesurar el nivell d’il•luminació d’un espai.

 Luminància: (L) Quantitat de llum que es refl exa d’un objecte i arriba a l’ull humà. Depèn de la 
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il•luminació, la posició de l’observador en relació a la font emissora i del color de l’objecte.

 Claredat: Mesura, igual que la luminància, la llum que es refl exa d’un objecte i arriba a l’ull humà, 

la diferència rau, en que l’aparell que mesura la claredat és l’esser humà.

 Factor de Refl exió: indica el percentatge de llum que es refl exa d’un objecte.

 Temperatura de color: Concepte que s’utilitza per descriure la calidesa o la fredor d’una font de 

llum. Una font de llum amb una temperatura de color baixa sol reproduir bé els colors rogencs, mentres que 

les fonts amb temperatures més altes tendeixen a reproduir més bé els tons blavosos. 

 Contrast: És la diferència de claredat que hi ha entre un detall i el seu entorn més proper.

 Enlluernament directe: És l’enlluernament causat per una font de llum sufi cientment brillant com 

per causar molèstia, fatiga o perduda del rendiment visual i visibilitat. S’ha de tenir en compte que tan pot 

causar enlluernament la claredat excessiva d’una font de llum com la claredat absoluta d’un entorn.

 Enlluernament indirecte: És l’enlluernament causat pel refl ex d’una superfície brillant i/o polida. 

S’ha de tenir en compte que els refl exes són màxims quant l’angle d’incidència establert per la font de llum 

s’iguala a l’angle de refl exió, establert per la situació dels ulls.  S’ha de tenir especial atenció a aquest fenom-

en en el disseny d’il•luminació en els espais on hi ha presència de pantalles, com poden ser unes ofi cines.

Lluminària: 

 Làmpada: Element o dispositiu productor de llum. És divideixen en  tres grans grups. Làmpades de 

fi lament, làmpades de descàrrega i làmpades semiconductors.

 Dowlight: Lluminària que envolta la làmpada en un refl ector d’una sola peça, que dirigeix la inten-

sitat lluminosa cap a la part directament inferior. Sol ser una lluminària emportada, és a dir amb una tipologia 

de cel ras que formi plennum.

 Casquet: Casquillo (espanyol), fa de contacte amb el dispositiu que administra el corrent 

d’alimentació. El casquet consta d’un nucli i una vora, també anomenats pols positiu i negatiu.

 El balast: Balasto (espanyol), també conegut vulgarment com reactància , és un equip que serveix 

per mantenir un fl ux de corrent estable a llums de descàrrega gas, ja sigui un tub fl uorescent, una làmpada de 

vapor de sodi, una làmpada d’halur metàl•lic o una làmpada de vapor de mercuri.

 Feix de llum: Haz, (espanyol)

 Fibra òptica: La fi bra òptica és un cable molt fi  (com un cabell) que permet, per refl exió el pas de 

la llum. Consta de tres components principals:

  1) La font de llum: es connecta a un presa convencional de 220 volts les làmpades més 

utilitzades són els LED’s o làser. 

Aquesta és la font que injecta la llum al cable de fi bra òptica. Dins de la font de llum es pot instal•lar una 

roda de colors o adaptar-lo per connexió DMX permetent el canvi i / o programació de diferents colors 
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d’il•luminació a les Fibres Òptiques connectades a la font de llum.

  2) El cable de fi bra òptica: L’emissió de llum que es desprèn dels cables de Fibra Òptica

pot ser lateral (generant una línia contínua de llum a l’estil d’un cable de neó) o

puntual (espot o end lit) permetent variar el feix de llum lliurat depenent del focus

(Terminal) que s’hagi instal• at.

  3) El focus (terminal): Poden haver diferents tipus de focus (terminals) que es connecten

al cable de fi bra òptica. 

En el cas del cable d’il•luminació lateral poden instal•lar-se guies de muntatge permetent generar línies 

corbes o rectes ja que el cable de fi bra òptica és fl exible. 

En el cas del cable d’il•luminació puntual la diversitat de focus (terminals) és més gran, i pot variar depenent 

de les aplicacions.

Un dels grans avantatges de la Fibra òptica és que no transporta electricitat, optimitzant, per exemple les 

pertorbacions en d’altres làmpades d’origen electromagnètic, sense perill d’enrampades..

 LED: en anglès: Light Emitting Diode, en català: Diode emissor de llum. 

Els LED’s són bàsicament petits díodes que produeixen llum quant una corrent elèctrica passa a través del 

material del qual són compostos. 

És un element sòlid, de gran duració i resistència que a diferència d’una làmpada convencional, no té cap 

resistència ni cristall que es pugui trencar o cremar.

 Al tractar-se de làmpades de baixa potència han d’anar connectades a un alimentador, per transformar la 

tensió de la carca en corrent estable i continua a baixa tensió.

La diversitat cromàtica que poden brindar va lligada al color de la composició química dels materials semi-

conductors de dins del LED: un LED blanc no és res més que un LED blau amb un revestiment especial de 

fòsfor dins de l’estructura del LED blau que converteix la llum en llum blanca.

Són fonts de llum que respecten el medi ambient en tan que no contenen mercuri (a diferència de les fl uo-

rescents)
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