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RESUM: CONTAMINACIÓ LUMINICA 
 

El projecte de contaminació lumínica, està dividit en tres parts principals, en primer lloc la 

part teòrica, llavors la prat pràctica i finalment la legislació sobre aquest tema. 

 

En la part teòrica, comença definint aquest concepte de contaminació lumínica, que és una 

brillantor o resplendor del cel nocturn produïda per la difusió de la llum artificial i com a 

resultat, la foscor natural de la nit disminueix i desapareix progressivament la llum de les 

estrelles i dels altres astres. 

També es descriuen les causes i els efectes de la contaminació lumínica, que la principal causa 

es la llum artificial i el tipus de làmpades i lluminàries que s’utilitzen en l’enllumenat exterior. 

Els efectes que produeixen aquest tipus de contaminació, són els següents: 

 

• Efectes sobre les persones: intrusió lumínica en els habitatges de les persones, no 

deixa gaudir de l’espectacle del cel estrellat i impedeix la recerca astronòmica a 

professionals i amateurs.  

• Efectes sobre el medi ambient: malbaratament dels recursos naturals, cal més 

electricitat (tèrmica, nuclear) i es produeixen residus tòxics (mercuri, estronci, plom, 

etc). 

• Efectes a la biodiversitat: l’excés d’il·luminació produeix canvis de conducta 

imprevisibles i pot causar també la mort a molts animals nocturns. 

• Efectes sobre el consum: es desprèn molta llum per sobre dels 90ºen les lluminàries i 

llavors incideix directament en el cel, i aquesta llum no es aprofitada per cap tipus 

d’ús. 

• Efectes a l’economia: tota l’energia que no s’aprofita per a cap ús, crea una despesa 

econòmica on es podria estalviar. 

 

Com ja s’ha anomenat, una de les principals causes d’aquesta contaminació, és l’enllumenat 

exterior (públic i privat), per tant, s’ha de tenir en compte els elements bàsics que està format 

aquest enllumenat: 

 

- Les làmpades: que són aparells capaços de produir de manera artificial energia radiada 

visible per l’ull humà. On existeixen diferents tipus de làmpades i cadascuna té les seves 
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aplicacions. Les làmpades més importants que s’utilitzen en l’enllumenat públic, són les 

de vapor de mercuri i les de vapor de sodi d’alta pressió.  

En el projecte, s’ha fet una classificació de tots els diferents tipus de làmpades i les seves 

característiques. 

 

- Equips auxiliars: són dispositius necessaris per arrencar i mantenir l’arc de la làmpada. 

Aquests equips són imprescindibles perquè funcionin les làmpades i les lluminàries. 

 

- Les lluminàries: és un conjunt òptic que permet distribuir el flux lluminós generat per la 

làmpada. I en el projecte es poden observar diferents maneres de classificar les 

lluminàries. 

 

Quan es vol realitzar el projecte o l’instal·lació d’un enllumenat exterior, s’han de tenir en 

compte els criteris de selecció, de les làmpades i de les lluminàries. Perquè així s’obté un bon 

funcionament i rendiment de tota la instal·lació. 

 

I com que el projecte s’anomena contaminació lumínica, es realitza una classificació de les 

làmpades poc contaminants a les més contaminants. Actualment, els tipus de làmpades que 

existeixen, les més poc contaminants, són les de vapor de sodi de baixa pressió i les de vapor 

de sodi d’alta pressió, perquè emeten dins l’espectre del visible i no produeixen residus 

contaminants. 

Les mitjanament contaminants, són les làmpades incandescents, incandescents halògenes i les 

fluorescents, on aquestes emeten en l’ultravioleta o en l’infraroig pròxim. 

I les més contaminants, són les de vapor de mercuri i les d’halogenurs metàl·lics, que estan 

formades per metalls que produeixen residus tòxics. 

 

En el cas de les lluminàries, es realitza un estudi per saber quines són les més contaminats i es 

té en compte la característica de si emeten llum que sobrepassa el flux d’hemisferi superior 

instal·lat (FHS inst). I s’arriba a la conclusió, que les lluminàries apantallades, contaminen 

menys que les que no estan protegides per la part superior, perquè aquestes emeten més llum 

en l’hemisferi superior i per tant, tota aquesta llum no s’utilitza i s’està malbaratan.  
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Per concloure aquesta part teòrica, s’anomenen algunes propostes per reduir la contaminació 

lumínica, i les més importants, seria l’utilització de làmpades poc contaminants, com les de 

vapor de sodi d’alta pressió o de baixa pressió. No il·luminar per sobre de l’horitzontal i millor 

utilitzar lluminàries apantallades per reenviar cap a terra la llum que s’escapa en el cel. 

També es interessant, apagar els llums quan no siguin necessaris, com es el cas de 

l’enllumenat monumental i publicitari. I per últim restringir l’ús de canons de llum i làser que 

estan dirigits cap al cel des d’instal·lacions turístiques i de lleure amb finalitats de reclam i 

publicitàries. 

 

En la segona part, la part pràctica, s’ha fet l’estudi de la contaminació lumínica en el terme 

municipal de Sant Mateu de Bages, on s’ha estudiat el tipus d’enllumenat existent i totes les 

seves característiques.  

Està format per làmpades de vapor de mercuri i làmpades de vapor de sodi d’alta pressió. I les 

lluminàries són de tipus globus, sense apantallar i l’altre es de tipus clàssica, on aquests dos 

models, tots dos contaminen bastant, perquè emeten llum en l’hemisferi superior, directament 

en el cel nocturn. 

Les propostes de solucions que obtenim, es l’utilització de làmpades de vapor de sodi d’alta 

pressió de menys potencia en comptes de les de vapor de mercuri que són molt contaminants i 

així s’obtindrà millors rendiments i menor cost energètic. En canvi les làmpades existents de 

vapor de sodi d’alta pressió, no es realitzaria cap modificació perquè aquest tipus es poc 

contaminats i ja estan adequades. 

 

En el cas de les lluminàries, es faria una substitució de totes les quines són de globus i es 

posarien també de tipus globus però apantallades, on llavors es redueix considerablement el 

flux lluminós que sobrepassa l’hemisferi superior. L’altre tipus de lluminària, la clàssica, es 

posaria el mateix model però canviant la posició de la làmpada, en comptes de ser vertical 

posar-la horitzontalment a dins de la pantalla i d’aquesta manera s’il·lumina el que realment 

ens interessa, que es el carrer i no el cel. 

 

Per tant, si es realitzessin aquestes modificacions, disminuiríem la contaminació lumínica i 

obtindríem una millor il·luminació tenint un important estalvi econòmic i energètic.  
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I en l’ultima part, la de la legislació de la contaminació lumínica, s’han estudiat totes les lleis 

que hi ha establertes en aquest tema, tant de l’àmbit internacional, com en l’Estat Espanyol i 

Catalunya. 

Observant-les totes, s’obté que la majoria de les legislacions que hi ha estan realitzades perquè 

en aquell sector hi ha un observatori astronòmic. Però en el cas de Catalunya, la llei 6/2001 és 

una de els quines no té tant en compte aquest aspecte i es més general per totes les ciutats i 

pobles. 

 

Per tant, algunes les lleis que estan en vigor en aquest tema, són les següents: 

 

- A l’Estat Espanyol, la Llei 31/1998, del 31 d’Octubre, sobre protecció de la qualitat 

astronòmica dels observatoris de l’Institut d’Astrofisica de Canaries. 

 

- A Catalunya, la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn. 

 

- A Catalunya diferents ordenances municipals, creades per a diferents ciutats o pobles 

catalans. 

 

També en alguns països iberamericans, com Xile, té una norma establerta en l’any 1999, que 

s’anomena “Norma d’Emissió per la Regulació de la Contaminació Lumínica”, perquè en 

aquesta zona hi ha un dels més importants complexos d’observatoris astronòmics. 

 

 

 

 


