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Importància de la selecció de les làmpades d’enllumenat públic, quan no s’ha 

d’il·luminar en qualsevol cosa o a qualsevol preu. 

 

 

La figura mostra el rendiment espectral de les làmpades de sodi de baixa pressió, de sodi 

d’alta pressió i de vapor de mercuri. La màxima sensibilitat espectral de l’ull humà durant la 

nit coincideix aquí amb el color groc, on els colors violetes, blaus i vermells són indeficients, 

encara que no es vegin o ho siguin precàriament, estan presents i produeixen un consum 

innecessari d’energia. Per una altra part, quan més ample es la regió del groc il·luminada per 

les làmpades, més sensació de color tenim, però al mateix temps contaminen més el cel 

impedint l’observació dels astres. La “moda” (no obeeix a una altre criteri) imposa l’ús de 

làmpades de vapor de mercuri (la greda llum blanca) i de sodi d’alta pressió (llum groga), 

doncs produeixen una sensació més “agradable” de cromatisme. Però, aquests tons de llum 

s’aconsegueixen utilitzant metalls altament contaminants (mercuri), molt perillós per a la 

vida, inclosa la humana, que s’haurien de reciclar però que no es fa per el seu alt cost o en 

qualsevol cas no es porta cap control efectiu d’on van a parar aquestes làmpades una vegada 

exhaurit el seu període de vida. A més a més, a igualtat d’il·luminació, tenen un consum 

elèctric molt superior comparat al de les làmpades de sodi de baixa pressió. En poques 

paraules, el capritx d’un enginyer municipal o d’un ajuntament utilitzant làmpades de vapor 
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de mercuri o de sodi a alta pressió perquè “fa més bonic”, i pot formar una greu falta de 

civisme, doncs no només afecta a la zona il·luminada, sinó que te repercussions en el conjunt 

de ciutadans d’un país, que corren el perill de ser intoxicats i a més a més tenen que pagar 

més per a reciclar uns productes contaminants que ells no han utilitzat, i també s’han 

malgastat energia i diners. Per tot això, s’ha d’exigir responsabilitat als nostres regidors, i 

aquest tipus de làmpades hauria de ser instal·lat amb molta cura, només en aquells casos en 

que sigui imprescindible. 

Lamentablement, malgrat el seu perill potencial, aquestes son les làmpades que il·luminen els 

nostres carrers, el qual queda reflectit que els nostres gestors municipals, tenen poques 

inquietuds per el medi ambient i de com administrar els nostres diners. 

L’utilització indiscriminada de les làmpades de vapor de mercuri i de sodi d’alta pressió 

també es ,molt nociu per a la conservació de la biodiversitat. Això es degut a que els insecte 

tenen la visió desplaçada cap a la llum blava i el violeta, mentre que son cecs a la llum 

vermella. 

Les làmpades de sodi de baixa pressió els afecta molt poc, doncs pràcticament no veuen la 

seva llum, però en canvi les de sodi d’alta pressió i particularment les de vapor de mercuri 

alteren profundament la seva vida: impossibilitat per aparellar-se, fàcil presa dels 

depredadors, desequilibris en moltes espècies, baixos rendiments agrícoles, etc.  

Rendiments dels diferents tipus de làmpades 

Tipus de làmpada Lúmens por Wat

Incandescent 20 

Vapor de mercuri 60 

Halurs metílics 80 

Fluorescent 100 

Sodi de alta pressió 140 

Sodi de baixa pressió 200 

La taula mostra que la llum menys agressiva per al medi ambient i per a l’observació 

astronòmica, es la de sodi a baixa pressió, perquè es la més eficient (menor consum) de totes, 

en canvi el contaminant vapor de mercuri, preferit per molts ajuntaments i d’utilitat en casi 

tots els centres urbans, es la que gasta més, després de les làmpades domèstiques de filament. 



Contaminació Lumínica 

 53

A més, les làmpades de vapor de mercuri envelleixen ràpidament i han de ser substituïdes 

amb gran freqüència o al contrari, consumeixen el mateix il·luminant la meitat del que 

s’indica a la taula. 

 

7.2-. CRITERIS DE SELECCIÓ D’UNA LLUMINÀRIA 

Per fer la selecció d’una lluminària s’han de tenir en compte algunes característiques 

importants, tan per complir en la seva utilització i per l’adequació en el lloc que s’ha 

d’instal·lar. Les característiques de més interès que cal considerar en l’estudi d’una lluminària 

són les següents: 

- El rendiment, que la seva definició seria la següent relació: 

Rendiment = 
làmpada laper  emèsFlux 

lluminària laper  emèsFlux  

- La distribució adequada (factor d’utilització), que també la podem definir amb la seva 

relació: 

Distribució adequada  = 
làmpada laper  emesos lumens

útils lumens  

- I per últim, la tercera característica seria la depreciació i envelliment. Pel que fa a la 

lluminària, els factors determinants de major importància són els següents: 

 Qualitat dels materials 

 Estanquitat del conjunt 

 Facilitat de manteniment 

 

També s’han de tenir en compte les funcions que ha de complir una lluminària són les 

següents: 

 Aprofitar al màxim el flux emès per la làmpada 
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 Maximitzar la proporció de flux lluminós que incideix a la zona útil (factor 

d’utilització elevat) 

 Evitar la dispersió de flux lluminós per sobre del pla horitzontal (FHS reduït) 

 Conservar, al llarg del temps, les seves característiques de rendiment i distribució 

(factor de conservació) 

Aquestes funcions es poden agrupar en aquests criteris, en els grups següents: 

- Factor d’utilització. 

- Criteris estètics. 

- Protecció contra xocs elèctrics. 

- Distribució fotomètrica de la llum. 

En conclusió, per fer una bona selecció de la lluminària, s’ha de tenir en compte el rendiment, 

ja definit anteriorment, i en el cas d’instal·lacions d’enllumenat de vies de tràfic intens, es 

proposa implantar preferentment lluminàries amb rendiments iguals o superiors al 70% o el 

60%.  

També es suggereix que les lluminàries a utilitzar en enllumenats de vianants, siguin 

lluminàries artístiques, aparells històrics, etc. Que estiguin previstos de blocs òptics, de 

manera que el temps que es controla l’emissió de llum en l’hemisferi superior, s’augmenta el 

factor d’utilització en l’hemisferi inferior.  

En tots els casos, la distribució fotomètrica de les lluminàries es considera que serà 

l’adequada per obtenir la màxima eficiència de la instal·lació. 
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8-. CLASIFICACIÓ DE LES LÀMPADES EN FUNCIÓ DE LA       SEVA 

CONTRIBUCIÓ A LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

No tots els tipus de làmpades impacten de la mateixa manera en la qualitat astronòmica. Quan 

major sigui la zona del espectre a on emet, major es el seu impacte al invadir major zona del 

espectre d’observació astronòmica. 

També depèn de la zona del espectre a on emet. Una làmpada emet en la zona del ultravioleta 

(no útil per l’ull humà), impacte més que qualsevol altra amb el mateix flux. 

La radiació ultravioleta es una ona de gran energia amb gran abast i arriba amb molta més 

força a les instal·lacions telescòpiques. Per aquesta raó, aquesta zona de l’espectre es molt 

important astronòmicament per la informació que els astrònoms obtenen dels astres llunyans. 

Dels tipus de làmpades que actualment existeixen en el mercat, tenint en compte els seus 

espectres, les podem classificar de la següent forma: 

a) Poc contaminants: 

- Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió:  emet pràcticament només en una estreta zona 

de l’espectre, i deixa net la resta. La seva llum és grogosa i monocromàtica. És recomanable 

per a enllumenats de seguretat i carreteres fora de nuclis urbans. Són les més eficients del 

mercat i no tenen residus tòxics i perillosos. 

Tipus de llum Lumens / watt 
(eficiència) 

Incandescent 

Vapor de mercuri 

Fluorescent 

Metall halide 

Sodi alta pressió 

Sodi baixa pressió 

8 – 25 

13 – 48 

33 – 77 

60 – 100 

45 – 110 

80 - 180 
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Tipus de llum Watt (potència) Lux (llum emesa) 
Incandescent 

Metall halide 

Sodi alta pressió 

Sodi baixa pressió 

75 

50 

35 

25 

2,2 

1,8 - 5 

7,8 

8,9 

 

Un exemple de la làmpada de sodi a baixa pressió és el següent: 

 55 watts    (làmpada de 55 watts, 8000 lúmens) 

 encès 4100 hores/any     (4100 / 365 = 11,23 hores/nit)  

55 watts * 4100 hores = 225,5 KiloWatts hora (KWH)  

225,5 KWH * 0,081587 EUROS/KWH =    18,40 EUROS/any per cada llum. 

 

- Vapor de sodi a alta pressió: emeten només dins de l’espectre visible. La seva llum és 

grogosa amb rendiments de color entre 20% i 80%, depenent del model. És recomanable per a 

tot tipus d’enllumenat exterior. Són les més eficients del mercat després de les de baixa 

pressió. 

Un exemple per concretar millor el cost que podem tenir en aquest tipus de làmpades: 

 100 watts    (làmpada de 100 watts, 8550 lúmens) 

 encès 4100 hores/any     (4100 / 365 = 11,23 hores/nit)  

100 watts * 4100 hores = 410 KiloWatts hora (KWH)  

410 KWH * 0,081587 EUROS/KWH =    33,45 EUROS/any per cada llum. 
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b) Mitjanament contaminants: 

- Làmpades incandescents: No emeten en l’utravioleta però si en l’infraroig pròxim. El seu 

espectre és continu. La seva llum és grogosa amb un rendiment de color del 100%. No és 

recomanable per a enllumenat exterior, excepte per a il·luminar detalls ornamentals. Són les 

més ineficaces del mercat. 

 

- Làmpades incandescents halògenes: són igual que les incandescents però emeten una mica 

més en l’ultravioleta si no van proveïdes d’un vidre difusor (són perilloses sense aquest vidre, 

perquè emeten en l’ultravioleta dur). Són una mica més eficaces que les incandescents. 

 

- Làmpades fluorescents en tubs i compactes (vapor de mercuri a baixa pressió): emeten en 

l’ultravioleta. La seva llum és blanca amb rendiments cromàtics entre el 40% i el 90%. És 

recomanable per a enllumenats de vianants i de jardins. Tenen una alta eficiència. Aquestes 

làmpades són mitjanament contaminants si no s’utilitzen en grans instal·lacions i 

convenientment apantellades per evitar l’emissió de llum sobre l’horitzó. 

Un exemple de llum de vapor de mercuri, és: 

 175 watts    (làmpada de 175 watts, 7140 lúmens) 

 encès 4100 hores/any     (4100 / 365 = 11,23 hores/nit)  

175 watts * 4100 hores = 717,5 KiloWatts hora (KWH)  

717,5 KWH * 0,081587 EUROS/KWH =    58,54 PTA/any per cada llum. 

 

c) Molt contaminants: 

- Làmpades de vapor de mercuri a alta pressió: Tenen una emissió en l’ultravioleta elevada. 

La seva llum és blanca amb rendiments de color inferiors al 60%. És recomanable per a zones 

de vianants i de jardins. Són les menys eficients del mercat en làmpades de descàrrega.  
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- Làmpades d’halogenurs metàl·lics: Tenen una emissió en l’ultravioleta molt forta. La seva 

llum és blanca blavosa amb rendiments de color entre el 60% i el 90%. És recomanable per a 

esdeveniments esportius importants i grans zones on es requereix un elevat rendiment 

cromàtic. Són molt eficaces, semblants al sodi d’alta pressió, però de curta vida. 

En conclusió, les làmpades que perjudiquen menys a l’astronomia són les més eficaces del 

mercat, les més nocives són les que emeten en l’ultravioleta, i aquestes longituds d’ona són 

les que més fortament són escampades per l’atmosfera i no tenen utilitat luminotècnia. 

 

 

Les menys perjudicials són les de vapor de sodi de baixa pressió, perquè emet pràcticament en 

una estreta línia del espectre, deixant neta la resta de l’espectre. Aquestes ultimes làmpades 

són les més eficaces consumint per un mateix flux lluminós, 5 vegades menys que les 

incandescents, 2,2 vegades menys que les de mercuri i 1,5 vegades menys que les de vapor de 

sodi d’alta pressió i fluorescents. 

 
 
 

9-. CLASIFICACIÓ DE LES LLUMINÀRIES EN FUNCIÓ DE LA       

SEVA CONTRIBUCIÓ A LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

A partir d’un estudi pràctic comparatiu entre els diferents models de lluminàries apoiades o en 

suspensió, veurem la lluminària sense cap tipus de solució per evitar la contaminació 

lumínica, que aquestes seran les més contaminats. Llavors es compararà amb una lluminària 
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on la part superior es opaca, i per últim veurem els beneficis lumínics que porta si es posa en 

l’interior de la lluminària un reflector de llames.  

Per veure si una lluminària és contaminant, ens basaren en aquest cas en el terme de si la llum 

sobrepassa l’hemisferi superior. 

 

a) Lluminàries molt contaminants: 

- Lluminària apoiada, de globus totalment transparent: 

  

Diagrama polar amb els dos sectors transparents. 

 

Per veure la quantitat de llum que s’emet a l’hemisferi superior hem de fixar-nos en el 

diagrama polar de la lluminària. Concretament per sobre dels 90º de l’eix vertical de la 

gràfica. 

En aquest cas es pot comprovar que com més del 50% de la llum s’emet a l’hemisferi 

superior.  

L’intensitat màxima per un angle gamma de 50º es 92 candeles. 
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- Lluminària en suspensió, de globus totalment transparent: 

  

Diagrama polar amb els dos sectors transparents. 

 

En aquesta lluminària encara que la dispersió es suspesa observem com s’emet al voltant d’un 

30% a l’hemisferi superior. 
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b) Lluminàries poc contaminants o pràcticament sense contaminació: 

- Lluminària apoiada, de globus amb la part superior opaca:  

  

    Diagrama polar del globus amb el sector A opac i amb el sector B transparent. 

 

En aquest diagrama podem observar que la emissió a l’hemisferi superior s’ha reduït 

totalment, a més a més, la intensitat per un angle gamma de 50º passa a ser 130 candeles 

suposant un increment en un 31% respecte del globus totalment transparent. 
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- Lluminària apoiada, de globus amb la part superior opaca equipada amb un reflector de 

“lamas”: 

  

Diagrama polar del globus amb el sector A opac i el sector B transparent amb el reflector 

de “lamas”. 

 

En aquest tipus de lluminària s’ha reduït totalment l’emissió a l’hemisferi superior i hem 

augmentat la intensitat lumínica per un angle gamma de 50º fins a 155 candeles suposant un 

increment en un 40% respecte del globus totalment transparent. 
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- Lluminària en suspensió, de globus amb la part superior opaca:  

  

Diagrama polar amb el sector B opac i el sector A transparent. 

 

La intensitat màxima per un angle gamma de 50º es 92 candeles. 

En aquest diagrama podem observar que la emissió a l’hemisferi superior s’ha reduït 

considerablement i només s’emet un 2% i un 3%, a més a més, la intensitat per un angle 

gamma de 50º passa de 90 a 100 candeles suposant un increment en un 9% respecte del 

globus totalment transparent. 
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- Lluminària en suspensió, de globus amb la part superior opaca equipada amb un reflector 

de” lamas”:  

  

Diagrama polar amb el sector B opac i el sector A transparent amb el reflector 

de “lamas”. 

En aquest tipus de lluminària s’ha reduït totalment l’emissió a l’hemisferi superior i hem 

augmentat la intensitat lumínica per un angle gamma de 50º fins a 183 candeles suposant un 

increment de un 103% respecte del globus totalment transparent. 

    En definitiva desprès d’aquest estudi comparatiu podem observar i al mateix temps afirmar 

que aquest tipus de lluminària, tant apoiada com en suspensió sempre que tingui la part 

superior opaca, ens proporciona una emissió pràcticament nul·la cap a l’hemisferi superior 

evitant d’aquesta manera la contaminació lumínica. 

A més a més, si les lluminàries estan equipades amb un reflector de llames s’obté un major 

rendiment lumínic de les lluminàries. 

També es poden utilitzar altres classificacions de les lluminàries en funció de la contaminació 

lumínica, perquè en aquest cas només ens hem fixat en la llum si s’emet en l’hemisferi 

superior, però ens podem fixar en altres característiques que també contaminen, com pot ser, 

el factor de conservació, el factor d’utilització, el rendiment de la lluminària, els criteris 

estètics, etc... i realitzar una classificació adequada.  
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Alguns exemples de lluminàries contaminats i no contaminants, són els següents: 

LLUMINÀRIAS  CONTAMINANTS 

 

 

LLUMINÀRIAS NO CONTAMINANTS 
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10-. PROPOSTES PER LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 

LUMÍNICA 

Reduir la contaminació lumínica no vol dir apagar els llums ni il·luminar pitjor, sinó el 

contrari. I per realitzar aquesta reducció de contaminació s’ha de tenir en compte els següents 

punts: 

- Utilitzar el tipus d’enllumenat més adequat segons el seu ús: vial, viari, zones de vianants, 

ornamental. Utilitzar sistemes d’encesa com cèl·lules fotoelèctriques de gran qualitat o 

rellotges astronòmics per assegurar que l’enllumenat no resta encès en les hores que hi ha 

llum natural. 

- Il·luminar amb làmpades de vapor de sodi, preferentment de baixa pressió. Consumeixen 5 

vegades menys que els llums incandescents, 2,2 cops menys que els llums de vapor de 

mercuri i 1,5 vegades menys que els de sodi a alta pressió i fluorescents. A més a més, els 

llums de mercuri tenen un reciclatge (quan n’hi ha) difícil i car.  

- No il·luminar per sobre de l’horitzontal. Si bé en primera instància podria semblar que 

aixecar els focus per sobre de l’horitzontal ajuda a il·luminar més lluny, això no és així. En 

efecte, l’energia d’un focus de llum disminueix amb el quadrat de la distància, de manera que 

qualsevol raig de llum que surti per sobre dels 70 o 80 graus respecte de la vertical no 

il·lumina un cop arriba a terra. També podem evitar aixecar els llums per sobre l’horitzontal 

(per exemple, quan cal il·luminar l’altre costat del carrer) emprant reflectors asimètrics, que, 

mantenint la lluminària paral·lela al terra, envien per reflexió la llum allà on la volem. 
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La classificació de lluminàries emprada per la Oficina Técnica para la Protección de la 

Calidad del Cielo (OTPCC) del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que les divideix 

en: 

- Lluminàries d’ús Vial (les que s’instal·len en vies de circulació de vehicles exclusivament). 

- Lluminàries d’ús Viari (les que s’instal·len en vies compartides per vehicles i vianants). 

- Lluminàries d’ús en zones de Vianants (les que s’instal·len en zones de vianants 

exclusivament). 

- Lluminàries d’ús Ornamental (les que s’utilitzen per il·luminar façanes o edificis d’interès 

artístic). 

Cal definir també el concepte de Flux en l’hemisferi Superior del total eficaç (FHS), que és el 

tant per cent de llum produïda per la lluminària que es projecta cap el cel a partir del nivell de 

l’horitzó i que, per tant, és llum perduda. 

En funció d’això, l’OTPCC ha determinat un tant per cent de FHS tolerable per a cada tipus 

de lluminària: 

Lluminària d’ús Vial     % FHS ≤  0,2 

Lluminàries d’ús Viari    % FHS ≤  1,5 

Lluminàries d’ús en Zones de Vianants  % FHS ≤  2 

Lluminàries d’ús Ornamental    % FHS ≤  5 

Les lluminàries s’han de apantallar i existeixen tres tipus de pantalles: 

o Asimètrica: Increment del 25% en els nivells d’il·luminació. 

o Reflectant: Aprofita tota la llum. 

o Protectora: Envia la llum 20 graus per sota l’horitzontal. 

Per tant, és important instal·lar les lluminàries sense inclinació, amb vidre de tancament pla, 

amb una bona pantalla totalment reflectora que no s’embruti ni s’alteri i que impedeixi la 

visió directa de la bombeta per tal de no enlluernar. 
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Vidre de tancament: 

 

 
Corbat        pla 

En igualtat de condicions, un vidre pla contamina menys que un de corbat.  

 

Aprofitem tota la llum: 

 

 

 

 

 

Fanals amb pantalla il·luminen més amb menys watts i no enlluernen.  

 

Una altra conseqüència d’aquest punt és que sempre cal il·luminar de dalt a baix, i mai del 

terra cap el cel. Això afecta directament il·luminacions sumptuàries (places i monuments) de 

grans superfícies (pàrquings, magatzems, places, zones esportives) i la il·luminació d’edificis 

privats.  

 

8m  5,5m

45%70% 

12m 

100% 
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També s’ha d’utilitzar una òptica que creï uns cons de llum tan aguts com sigui possible per 

evitar la dispersió de la llum. I instal·lar equips d’il·luminació que redueixin la dispersió de la 

llum sobre el pla horitzontal del aparell d’il·luminació, amb valors mínims i també nuls per 

sobre d’aquest pla.  

 

Ja hi ha fabricants de lluminàries que comercialitzen models que eviten la contaminació 

lumínica. És sens dubte un nou repte en el disseny de lluminàries. Com va dir Steve Jobs 

(cofundador d’Apple Computer), “el disseny no és “quin aspecte té”, sinó “com funciona” ”.  

Per tant, es necessari no utilitzar lluminàries tipus globus sense l’apantallament que eviti la 

projecció de llum sobre de l’horitzontal en la decoració de jardins. 

 

Les pantalles reenvien cap a terra llum que s’escapa, il·luminant més i allí on ens cal. 

 

- Il·luminar per sota els nivells màxims recomanats pel CIE (Comité Internacional de 

l’Éclairage). Ultrapassar els límits és augmentar el consum, les molèsties (enlluernament, 

intrusió lumínica, etc.) als usuaris i, per efecte dominó, fer que els veïns de carrers o places 

adjacents vulguin més llum, ja que en perceben menys que en el carrer veí. Per tant, es 

important fer una bona orientació de les lluminàries perquè no produeixin tots aquests efectes. 
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Orientació 

 

 

 

 

     Cal evitar la intrusió lumínica i enviar la llum allí on cal: la via pública. 

D’altra banda, cal conèixer les possibilitats de cada tipus de bombeta. Així, allà on calia una 

làmpada de vapor de mercuri de 175 W, ara n’hi podem posar una de vapor de sodi a baixa 

pressió de 55W obtenint el mateix nivell d’il·luminació (7.140 lúmens VM contra 8.000 

VSBP). Menys consum i millor il·luminació. 

- Apagar els llums quan no siguin necessaris. Si bé sembla lògic i tots ho fem a nivell 

domèstic, ja no és tan corrent fora de casa. Exemples clars són les il·luminacions sumptuàries: 

quin sentit té il·luminar un monument després de mitjanit, quan ningú en pot gaudir? És vital 

il·luminar l’interior de les rotondes? Cal seguir il·luminant els edificis d’oficines o mantenir 

els rètols lluminosos d’empreses i botigues quan ningú pot rebre aquesta informació? 

També cal adequar i ajudar els temporitzadors de l’enllumenat per controlar-ne l’encesa i 

l’apagament, coincidint amb el crepuscle civil. Només 5 minuts de desfasament diari són unes 

60 hores/any (2,5 dies/any) per lluminària, que, multiplicades pel nombre de punts de llum 

d’una població... pot arribar a ser un cost molt elevat que es malgasta. 

- Restringir l’ús de canons làser dirigits cap al cel des d’instal·lacions turístiques i de lleure 

amb finalitats de reclam i publicitàries. 

En general, s’ha de tenir en compte que el cost de l’energia que consumeix una instal·lació 

d’enllumenat públic al llarg de la seva vida útil sol ser el doble del cost de la seva instal·lació.  

Per tant, les inversions realitzades per millorar l’eficiència energètica i disminuir la 

contaminació lumínica seran sempre compensades amb un important estalvi econòmic i 

energètic. 
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11-. EMPRESES QUE ES DEDIQUEN EN AQUEST SECTOR 

INDUSTRIAL 

En el tema de l’enllumenat exterior, tant públic com privat, i també les làmpades adequades, 

existeixen moltes empreses en diverses regions que es dediquen en aquest àmbit. Algunes 

empreses que podem trobar estan anomenades en l’annex I, però les empreses industrials més 

importants que es troben a Espanya són tres, les següents: 

 C & G. CARANDINI S.A.:  es una empresa espanyola amb més de 80 anys 

d’experiència en el camp de l’enllumenat exterior i industrial. Té una amplia gamma de 

productes de disseny propi i molt avançats tecnològicament, capaços de resoldre qualsevol 

problema d’enllumenat. El catàleg de productes d’aquesta empresa es pot consultar en la seva 

pàgina web, que és: www. Carandini.com. I alguns productes que es troben en aquest catàleg, 

com a exemple, es poden consultar en l’annex II.   

Actualment, el disseny de punts de llum i de solucions concretes adaptades a les noves 

tendències en l’il·luminació, estan avaluats per l’oficina de “I + D”. Equipada amb moderns 

sistemes de CAD i amb actualitzacions de les Normes ISO 9001. Les prestacions 

fotomètriques, tèrmiques, elèctriques i mecàniques, s’assagen en les instal·lacions pròpies i 

estan homologades per els principals laboratoris oficials. 

El funcionament i la seguretat son objecte de comprovació en tots els aparells d’abans de la 

seva sortida de fàbrica. 

C & G. CARANDINI S.A., esta formada o relacionada amb dues empreses més: 

• HOLOPHANE: és líder mundial en el seu sector, es sinònim de qualitat. Té més de 

100 anys d’experiència, i en el compromís amb la fabricació i venda de lluminàries 

d’excel·lents prestacions i disseny. Aquesta empresa té una bona posició a escala 

mundial, especialment en el control òptic d’enllumenat. Holophane va ser un dels 

primers fabricants de lluminàries en aconseguir el Certificat de qualitat de l’ISO 9001. 

D’aquesta manera es garantitza que l’elevat nivell d’exigència es manté al llarg de tot 

el procés productiu. 
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• HYDREL: va ser fundada en l’any 1961, on està reconeguda com el primer 

fabricant mundial d’il·luminació empotrada. L’innovació de productes, l’utilització de 

la modularitat en els seus dissenys, les avançades tecnològiques i la seva gran facilitat 

per passar desapercebudes dins de l’entorn compleixen amb les necessitats que cada 

vegada estan més apreciades per arquitectes i dissenyadors. Els productes de Hydrel 

són dissenyadors que globalment compleixen les més exigents normes: NEMKO 

(Europa), JIS (Japó), NOM (Mèxic), UL-CUL i CSA a USA i Canadà, i a més a més 

de l’ISO 9001. 

 

o PHILIPS (IBERICA DE ALUMBRADO, S.A.) : Es va construir a Espanya en el Març 

de 1926. Des de llavors ha sigut col·laborador, subministrador i amic de generacions de 

famílies espanyoles que han confiat en els seus serveis i productes. 

En els primers anys de la seva fundació, la societat Philips procedents de la seva central 

holandesa i integrat a les activitats de productes d’enllumenat. Durant els anys setanta i 

vuitanta es va fer una profunda organització de l’àrea comercial. La ret de Delegacions i 

Distribucions va arribar a tots els punts d’Espanya i Philips va obrir sucursals comercials a 

Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Bilbao i Tenerife. 

La dècada dels 90 ha sigut una dècada de significatius canvis per Philips. L’empresa va fer un 

important programa que ha anat concentrant-se cada vegada més en el desenvolupament de 

les seves activitats més importants. En l’actualitat Philips s’ha submergit de ple en la 

revolució digital, fruit del qual son els seus innovadors productes dissenyats tots ells per 

millorar la qualitat de vida de les persones en el nou mileni. 

L’empresa de Philips es el fabricant numero un en el mercat mundial de l’enllumenat. La seva 

estratègia es centre en la indústria d’enllumenat com l’empresa líder en el subministrament de 

les solucions d’enllumenat més creatives i amb la millor relació qualitat - preu. 

La seva gamma de productes inclou tot tipus de làmpades incandescents i halògenes, 

làmpades d’alta intensitat especials i de gas, accessoris, bobines d’inductància, làmpades 

electròniques d’enllumenat i per a l’automòbil. L’empresa intenta minimitzar el màxim 

l’impacte dels productes en cinc aspectes fonamentals: pes, substàncies perilloses, embalatge, 

energia i reciclat. 
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Aquesta empresa ha pres iniciatives en aquest camp del medi ambient, implantant una sèrie 

de mesures: 

- ISO 14001 per totes les unitats industrials 

- ISO 14001 per PHILIPS IBERICA 

- ISO 14001 per tots els proveïdors 

- Reciclatge de productes elèctrics i electrònics.  

- Ecoembalatges 

 

La gamma dels diferents productes que realitza aquesta empresa es poden obtenir a partir de 

la seva pàgina web, que es: www. Philips. es. On es poden trobar totes les característiques de 

cada producte i els productes més nous tecnològicament que es troben en el mercat. També si 

observem en l’annex III, es poden veure alguns exemples dels productes que Philips te en la 

seva empresa, més concretament diferents tipus de lluminàries. 

 

 BJC (FABRICA ELECTROTECNICA JOSA, S.A.) : en el 1926, D. Buenaventura 

Josa Camarasa va decidir incorporar al seu petit taller metal·lúrgic la fabricació de material 

elèctric, demostrant tenir una excel·lent visió del desenvolupament que en el món modern 

tindria la distribució generalitzada de l’energia en base a l’electricitat. Molt ràpidament, la 

dedicació al material elèctric va ser total, i els primers productes estaven destinats 

exclusivament a l’ús domèstic. 

En l’any 1960, quan en el món s’implantaven masivament les noves fonts de llum de 

descarrega, tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri color corregit, es produeixen les 

primeres pantalles i regletes, que es formen les lluminàries amb tot tipus de fonts de llum i per 

a les més diverses aplicacions. 

L’espectacular creixement de la companyia fins el 1982, la va posar com a líder en la 

fabricació de material elèctric en el territori nacional i una de les primeres d’Europa. 

I el resultat de tot això, va ser un intens treball que es resumeix en els següents conceptes: la 

investigació, la qualitat, el disseny i el treball ven fet. Aquesta forma d’actuar ha arribat a 
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l’obtenció de l’ISO 9001 per Aenor en el 1993 en la línia de petit material i l’ISO 9001 en el 

1997 per les divisions d’Il·luminació i Material Industrial. 

BJC divideix la seva producció en quatre línies de producte: Material per a instal·lacions 

domèstiques (Petit Material), Automatització d’habitatges (Domòtica), aparells d’enllumenat 

professional (Il·luminació: enllumenat públic, projecció, enllumenat decoratiu d’exteriors, 

blindats, etc), i material per a instal·lacions industrials (Material Industrial). 

BJC cada vegada ha anat apostant per l’innovació estètica, ja sigui amb dissenyadors externs 

o amb el propi equip de disseny, el qual ha situat a l’empresa a les noves tendències que 

marca la societat. 

En l’annex IV es pot observar el catàleg de productes d’aquesta empresa, concretament els 

d’enllumenat públic, on hi ha diferents models, amb les seves característiques i per les millors 

aplicacions. També hi ha un resum de les làmpades que hi ha en l’empresa i en cada tipus de 

lluminària, s’especifica el tipus de làmpada que pot ser utilitzada i la més adient per la seva 

aplicació.  
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II-. PART PRÀCTICA: ESTUDI DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
AL MUNICIPI DE SANT MATEU DE BAGES. 
 

1-. INTRODUCCIÓ 

 

Avui en dia l’enllumenat públic representa una petita part del consum d’energia elèctrica de 

Catalunya, en un municipi pot arribar a representar fins a un 60% de la despesa energètica 

total. 

L’explicació d’aquest elevat consum local s’ha de trobar, en general, en el tipus de disseny de 

l’enllumenat i en l’antiguitat de moltes instal·lacions, la qual cosa comporta que hi hagi un 

aprofitament poc eficient de l’energia lluminosa produïda pels elements i sistemes 

d’il·luminació i, sovint, uns nivells elevats de contaminació lluminosa. 

La constatació d’aquest fet i, en molts casos, l’augment del consum en créixer el teixit urbà i 

ampliar-se la xarxa de punts de llum, ha portat l’administració local a fer diagnòstics de les 

seves instal·lacions d’enllumenat a fi de reduir-ne el consum, disminuir-ne el cost econòmic, 

facilitar-ne el manteniment i donar un millor servei al ciutadà. 

Però cal tenir en compte que totes les fonts d’il·luminació exterior no són susceptibles de ser 

eliminades, ja que la projecció de llum sobre algunes façanes o monuments formen part del 

paisatge urbà i donen una imatge agradable dels carrers. Això no obstant, hi ha zones critiques 

on l’efecte de la contaminació lumínica és més perniciós que en altres, com pot ser en una 

població propera a un observatori astronòmic o un parc, per exemple. Per aquest motiu, cal 

estudiar cada cas abans de prendre les mesures adequades. 

 

Així doncs, durant l’elaboració dels projectes d’enllumenat públic és fonamental que, un cop 

definits els objectius de servei, es triïn els sistemes d’enllumenat més adequats per evitar que 

una part de la llum que emeten les làmpades il·lumini el cel. S’ha d’evitar que el criteri “com 

més llum millor” sigui el principal ventall de solucions tecnològiques i arquitectòniques que 

permeten il·luminar adequadament sense produir pèrdues de llum innecessàries.  

 

Per resoldre el problema no és necessari enfosquir les ciutats, sinó simplement adoptar criteris 

luminotècnics que no afavoreixin la contaminació lumínica. Hi ha tres elements bàsics sobre 

els quals cal actuar: les fonts de llum, les lluminàries i el disseny de les instal·lacions. Els 

nivells tecnològics que s’han aconseguit durant els últims anys en el desenvolupament i 


