
 
 

 E. ESTUDI D' IMPACTE AMBIENTAL 
 
 
L'objectiu del present apartat és avaluar la importància de cadascun dels impactes 
ambientals ⎯tant favorables com desfavorables⎯ produïts per la posada en marxa 
de les actuacions proposades. 
 
Degut a les característiques del projecte, part de les repercussions ambientals ⎯en 
concret les referides a la contaminació lumínica⎯ han estat ja reflectides al capítol 7. 
Es realitza a continuació una anàlisi que, a més d'aquest aspecte, incorpora l'estudi 
de la resta de  paràmetres  amb influència al medi, tal com es descrivia al capítol 4. 

 
 



 
 

E.1 CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
 
E.1.1 Característiques generals 
 
Tot l’estudi i anàlisi de la informació ja existent no comporta agressions rellevants 
al medi, llevat de la contaminació associada a desplaçaments de membres de 
l'equip, despesa de materials d'oficina, etc., que pel seu reduït volum es considerarà 
menystenible. L'anàlisi de l'impacte es centrarà, per tant, en els aspectes associats 
a la posada en marxa de les actuacions. 
 
La portada a terme de les  actuacions de la renovació d’enllumenat van 
directament encaminades a la disminució de consum energètic  i de contaminació 
lumínica. Es tracta, per tant, d'un projecte que, a priori, hauria  de presentar un 
balanç positiu en termes ambientals. 
 
E.1.2 Àrea d'influència del projecte 
 
Les principals repercussions (contaminació lumínica i contaminació per producció 
d'energia)  influeixen  a la pròpia àrea d'estudi ⎯Illa de Formentera⎯  
 
Tot i això, cal apuntar que aspectes com el reciclatge de làmpades són susceptibles 
d'influir en altres zones si són tractades a plantes situades en zones de l'exterior. En 
qualsevol cas, per cadascun dels impactes possibles es determina l'àrea d'influència. 
 
E.1.3  Aspectes susceptibles de generar impacte ambiental 
 
Es consideren els següents paràmetres per avaluar les repercussions ⎯comparativa 
entre la situació anterior i posterior ⎯ de la portada a terme de les accions 
recomanades al projecte: 
 
o impacte associat a la contaminació lumínica 
 
o impacte  associat  al consum energètic 
 
o impacte associat a la gestió dels residus  i molèsties generades com a 

conseqüència de la substitució d'instal·lacions. 
 
Es descriuen a continuació. 

 
 



 
 

E.2 IMPACTE ASSOCIAT A LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
Al capítol 4 ja s'han descrit de forma exhaustiva els aspectes referents a aquesta 
problemàtica. Tal com es descriu a l’apartat 4.3.2., a part del malbaratament 
econòmic, els principals perjudicis van lligats a:  
 

o l'alteració de les condicions de l'habitat animal 
 

o l'alteració de les condicions de l'habitat vegetal 
 

o Efectes en les activitats humanes 
 

o Efectes sobre el paisatge i la nit 
 
 
Està comprovada l'existència d'una relació directa entre els efectes enumerats i la 
seva causa (contaminació lumínica). El que resulta difícil és establir una escala per 
quantificar el dany efectuat. Des d'un punt de vista estrictament luminotècnic es pot 
considerar el FHS i el GRE com a paràmetres vàlids per analitzar de forma numèrica 
la variació del perjudici efectuat. 
 
E.2.1 Àrea d'influència 
 
La contaminació lumínica afecta a la pròpia zona a on és genera i, en menor 
mesura, a les zones dels voltants. Per tant és la pròpia illa de Formentera la principal 
afectada per aquest tipus de pol·lució. 
 
E.2.2 Avaluació de l'impacte 
 

 Ple règim Règim reduït 
Reducció FHS (klum) 300 (88%) 314 (92%) 
Reducció GRE (klum equivalents) 314 (90%) 324 (94%) 

 
Taula E.1. Reducció de la contaminació lumínica 

 
 
Es redueix la resplandor provocada en més d’un 90%. 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

E.3 IMPACTE ASSOCIAT AL CONSUM ENERGÈTIC 
 
La producció d'energia ⎯en aquest cas l'energia consumida per les làmpades⎯va, 
associada a agressions al medi. Una variació de la producció suposa una variació en 
els perjudicis provocats. S'analitza a continuació la reducció d'impacte en aplicar les 
mesures proposades. 
 
E.3.1 Àrea d'influència 
 
A excepció de l'energia produïda per les centrals elèctriques, el consum de 
instal·lacions de l'enllumenat es genera a centrals ubicades a zones que, en general, 
es troben allunyades de l’illa. 
 
Per tant, els residus associats al consum d'energia no repercuteixen directament a la 
pròpia zona d'estudi.
 
E.3.2 Avaluació de l'impacte 
 
Donada l'interconnexió existent a la xarxa elèctrica, resulta difícil quantificar la 
procedència exacta de l'energia consumida a Formentera. 
Les centrals productores responen totes al perfil de central tèrmica clàssica, basades 
en la combustió de combustibles fòssils ⎯generalment carbó⎯ No es produeixen, 
per tant, residus nuclears. Les emissions de CO2 , SO2 i NOx suposen la 
problemàtica principal. 
 
Pel tipus de central, segons dades de la Comisión Nacional de Energía [14] , les 
mitges espanyoles de producció de residus són: 
 

Emissions CT SO2 NOx CO2 Partícules 
g/kWh 10 2,8 912 0,4 

 
Taula  E.2 Emissions de centrals tèrmiques de carbó [14] 

 
La proposta del capítol 7 , en el referent a la substitució de làmpades i el 
funcionament parcial a règim reduït, suposen un estalvi energètic de 60033.37 
kWh anuals, el que traduït en  termes d'emissions contaminants suposa: 
 
o disminuir les emissions de CO2 en 54.75 tones a l'any 
 
o disminuir les emissions de SO2 en 600.33 kg. a l'any 
 
o disminuir les emissions de NOx en 168 kg. a l'any 
 
o disminuir les emissions de partícules en 24 kg. a l'any 
 
En conseqüència, en aquest aspecte el projecte proporciona una millora 
mediambiental notable. La reducció de les emissions de diòxid de carboni ⎯gas que 
contribueix a l'augment de l'efecte hivernacle⎯ facilita el compliment global dels 
acords del protocol de Kyoto. 
 
 



 
 

E.4 IMPACTE ASSOCIAT A LA SUBSTITUCIÓ D'EQUIPS 
 
Durant la fase d'instal·lació dels nous equips es realitzen accions durant les quals, en 
major o menor mesura, es provoquen molèsties als ciutadans i es generen residus 
propis de les obres (runes, embalatges, etc.). A més, al tractar-se d'una substitució 
d'equips antics es dóna lloc a la creació de nous residus (làmpades velles, 
lluminàries velles, etc.) que han de ser correctament classificats i gestionats durant la 
fase de retirada. S'identifiquen a continuació els aspectes més problemàtics. 
 
E.4.1 Àrea d'influència 
 
L'impacte es produeix principalment a l'àrea a on es realitza la substitució ⎯en el 
cas de les molestis provocades⎯ i als abocadors ubicats a diferents municipis 
propers a la zona d'estudi ⎯en el cas de la retirada d'equips i runes⎯, tot i que, 
potencialment, els residus poden ser tractats a plantes de reciclatge d'altes zones de 
l'estat. 
 
E.4.2 Avaluació de l'impacte durant la fase d’instal·lació 
 
L'impacte associat a la fase d'instal·lació, principalment, ve com a conseqüència de 
dos aspectes: 
 
o Molèsties als ciutadans  
o Generació de residus d'obra 
 
Els primers són difícils de quantificar. Normalment estan associats als sorolls 
produïts i a les molèsties com a conseqüència de la reducció de mobilitat que 
comporten les obres. Depenen molt de la magnitud de les accions. En qualsevol cas, 
si s'efectuen només accions a curt termini (substitució de làmpades) les molèsties es 
centren als problemes de mobilitat, que poden ser reduïts si es realitzen els canvis 
durant horaris en els quals l'ús de la via és baix. Si s'efectuen modificacions a llarg 
termini, les molèsties ciutadanes s'incrementen notablement, encara que segueixen 
depenent molt de les característiques urbanes de la zona. 
 
Pel que respecta a la generació de residus, durant aquesta fase no hi ha una 
problemàtica excessiva. Els inconvenients associat tant als embalatges com a  la 
possible generació de runes estan més relacionats amb el volum produït que no pas 
amb la seva toxicitat. A més, el projecte obliga a retirar tots els residus d’obra de l’illa 
per dipositar-los en centres de recollida homologats.  
 
E.4.3 Avaluació de l'impacte durant la fase de retirada 
 
El principal problema que comporta la substitució d'equips ve com a conseqüència 
dels components de les làmpades antigues. A la taula 9.2 es pot apreciar que una 
mateixa làmpada està composada de molts tipus de materials diferents, cosa que 
dificulta molt el seu possible reciclatge. Les actuacions proposades suposen la 
retirada d'un nombre elevat de làmpades de vapor de mercuri. Aquestes, entre altres 
components, contenen: 
 

 
 



 
 

o vidre: el vidre de les làmpades es considera contaminant en els processos de 
reciclatge convencional, és a dir, en els processos basats en la típica selecció 
de vidre comú. 

 
o mercuri:  és altament tòxic per absorció cutània i inhalació de vapor, el que ha 

portat a considerar molt perillosa la seva presència en els lixiviats dels 
abocadors i en les cendres o gasos de les incineradores. El contingut de 
mercuri en les làmpades ha anat disminuint durant els anys, conforme ha 
avançat la tecnologia.  

 

Ampolla Tub de descàrrega 
Làmpada 

Material Omplime
nt 

Filament 
Material Ompliment Elèctrodes 

Vapor de 
mercuri a 

alta pressió 
Vidre. recobriment 

interior de vanadat d'Itri Nitrògen+Argó Quars Mercuri 
+Argó 

Wolframi 
impregnat 

amb òxid de 
Tori 

Halogenurs 
metàl·lics 

Vidre amb recobriment 
interior 

Fins a 400W: 
buit+gétteres. Més 

potència: N2 
Quars 

Mercuri+ 
diversos 
iodurs+ 

Argó 

Wolframi 
impregnat 

amb material 
emissor 

d'electrons 
(òxid de 

Tori). 
Molibdé 

Vapor de 
sodi a baixa 

pressió 

Vidre. Paret interna 
recoberta d'òxid 
d'estany o òxid d'Indi 

Buit  Vidre amb paret 
interna protegida 
amb capa de 
vidre de bòrax 

Gas noble 
(en general 
Neó) + sodi 

Wolframi 
impregnat 
amb material 
emissor 
d'electrons 
(òxid de 
terres rares) 

Vapor de 
sodi a alta 

pressió 

Vidre dur   ceràmica d'òxid 
d'alumini. taps de 
corindó sinteritzat

Sodi + mercuri +gas noble 
(Xe o Ar) 

fluorescent Tubs de vidre, recoberts de substància fluorescent. Interior del tub conté Ar+Hg. En cada 
extrem hi ha un suport amb espiral de Wolframi impregnat en una substància emissora 
d'electrons 

 
Taula E.3 Composició de les làmpades 

 
o Altres: en el cas de les làmpades de vapor de mercuri, també es detecta la 

presència d'altres contaminants com són el plom, l'estronci, l'Itri i el Bari, 
principalment. La resta de materials presents (taula 9.3) a les làmpades de 
mercuri, tot i no ser tan perjudicials com el mercuri, presenten una problemàtica a 
l'hora de poder separar-los i classificar-los. 

 

 
 



 
 

El mercuri és el component més perillós. Es fa difícil concretar la quantitat present a 
cada làmpada, doncs aquesta varia, segons  model i  potència. Entre els materials 
més perillosos, és possible les següents quantitats mitjanes per cada làmpada: 
 

LÀMPADA VM Hg Plom Itri Bari 
mg/làmpada 30 4,5 90,0 1,8 

 
Taula E.4 Components làmpades VM [14] 

 
Pel volum de canvi recomanat (170 làmpades), això suposaria: 
 

 5100 mg de mercuri  
 765 mg de plom 
 15300 mg d'itri 
 306 mg de bari 

 
 
Aquest aspecte és el més desfavorable en termes ambientals de tot el projecte. Tot i 
això, actualment s’estan desenvolupant processos per tal de poder confinar i reciclar 
aquests residus. Les làmpades que s’instal·laran a l’actualitat contenen nivells 
inferiors de materials perillosos. 
En el compliment del projecte existeix l’obligació per part de l’empresa de 
manteniment de dipositar els futurs residus generats en un abocador controlat.  
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