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disseny de fonts de llum i lluminàries és tan important que la projecció de les instal·lacions 

esdevé l’instrument fonamental per combatre la contaminació lumínica. 

 

Per tant, observant tots aquests criteris anomenats anteriorment, es realitzarà l’estudi del 

municipi de Sant Mateu de Bages, concretament en el poble de Valls de Torroella, on es 

mirarà de reduir aquest fenomen de la contaminació lumínica.   

 

 
 
2-. Sant Mateu de Bages 

 

El terme municipal de Sant Mateu de Bages ocupa 100,97 Km2 i es el municipi més gran de la 

comarca del Bages i està situat a la dreta del riu Cardener, des del riu fins al límit amb el 

Solsonès i l’Anoia. Està format per diverses entitats de població: Sant Mateu, Castelltallat, 

Salo, Coaner i Valls de Torroella. 

Avui hi ha poc més de 668 habitants, que viuen majoritàriament de l’agricultura de secà, tot i 

que també hi ha algunes indústries.  

El municipi té un patrimoni natural i forestal importantíssim, el més dens i destacat de la 

comarca, tot i que va quedar en part afectat pels grans incendis de 1994. 

 

 

Valls de Torroella
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L’estudi estarà realitzat en el poble de Valls de Torroella, on és el nucli més gran del 

municipi. Es troba situat al sector oest de la comarca, a la riba dreta del riu Cardener, en el 

Km 19 de la carretera comarcal C-55. Anteriorment, aquest poble estava dividit en dos termes 

municipals, el de Navàs i el de Sant Mateu de Bages, pel pas del riu Cardener, però 

actualment tot el poble es municipi de Sant Mateu de Bages. L’estudi estarà realitzat en el 

terme que anys enrera era de Navàs. 

 
 
 

 
 
 
3-. Dades d’enginyeria 

 

L’enllumenat públic actualment és un servei indispensable per la incidència que te en la 

seguretat de les persones, instal·lacions, edificis i tràfic. 

En l’estudi, ens centrem en l’enllumenat públic de Valls de Torroella, que es pot observar en 

l’annex V, en la zona del parc i l’església, la zona de les Torres i també els Pisos Nous i les 

Galeries. 

Aquestes zones estan formades per 58 punts de llum, amb un voltatge de 220 volts. On 

trobarem dos tipus diferents de lluminàries i també dos tipus diferents de làmpades. 
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3.1-. Làmpades 

 

El poble de Valls de Torroella està format per dos tipus de làmpades. En la zona del parc i 

l’església, la zona de les Galeries i la zona de les torres hi ha làmpades de vapor de sodi d’alta 

pressió, de 100 W. 

I en la zona dels Pisos Nous, hi ha làmpades de vapor de mercuri, de 125 W. 

 

Les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, que tenen una potència de 100 W, estan 

formades per el tipus de portalàmpades E – 40, amb rosca Edison (E). L’ampolla externa és de 

vidre, de forma ovoide, recoberta interiorment per una capa difusora. 

Aquest tipus de làmpada, té un flux lluminós de 10.000 lm, amb una eficàcia de  

100 lm/w.  

La làmpada de vapor de sodi d’alta pressió, té les següents mides: 

- longitud: 186 mm. 

- amplada: 76 mm. 

 

Les làmpades de vapor de mercuri, que tenen una potència de 125 W, tenen el tipus de 

portalàmpades E – 27, amb rosca Edison (E). L’ampolla és de vidre i té forma ovoide, amb 

ampolla clara. Té un flux lluminós de 6.300 lm. 

La làmpada de vapor de mercuri, té les següents dimensions: 

- longitud: 177 mm. 

- amplada: 77 mm. 

 

 
3.2-. Lluminàries 

 

En aquest estudi, hi ha dos tipus de lluminàries diferents: 

 

- Lluminària tipus globus: 

Aquesta lluminària es pot trobar en el catàleg de Carandini, el model SM-500, construïda de 

policarbonat prismàtic. No té incorporat cap tipus de reflector intern. 
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El grau de protecció d’aquesta lluminària es de IP-55, que la protecció de cossos sòlids en 

aquest cas està protegit contra la pols, i en la protecció de l’aigua, està protegit contra els raigs 

d’aigua. 

La classe elèctrica d’aquesta, es de la classe I, que són les lluminàries en que la protecció 

contra els xocs elèctrics recau exclusivament sobre l’aïllament principal i un conductor de 

protecció connectat a terra. 

Aquesta lluminària, està formada per una làmpada de vapor de mercuri de 125 W, amb un flux 

lluminós que emet de 6.300 lm. 

 

 
 

 

El diagrama polar d’aquesta lluminària és el següent: 
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En aquest diagrama ens podem fixar en la qualitat de llum que s’emet a l’hemisferi superior, 

concretament per sobre dels 90º de l’eix vertical de la gràfica. 

Per tant, més del 50% de llum s’emet a l’hemisferi superior, i aquesta llum es malgastada i 

crea contaminació lumínica. 

En l’annex VI, es pot observar un esquema d’aquest tipus de lluminària, on especifica tots els 

seus components. 

 

 

- Lluminària tipus clàssica: 

Aquesta lluminària es casi igual al model S-250 del catàleg de Carandini i també es pot 

observar en el catàleg de BJC, anomenada romàntica. 

Són lluminàries de tipus clàssiques, construïdes d’acer, amb difusor de metacrilat de metil 

opal. També té portalàmpades de ceràmic i l’acabat exterior, es amb resina de poliester d’alta 

resistència a la corrosió.  

El grau de protecció d’aquestes lluminàries és de IP 43, que significa que la protecció contra 

la penetració de cossos sòlids es de més d’1 mm, i també està protegit contra l’aigua en forma 

de pluja. 

El grau d’aïllament és de la classe I, que són les lluminàries en que la protecció contra els xocs 

elèctrics recau exclusivament sobre l’aïllament principal i un conductor de protecció connectat 

a terra. 

Aquest tipus de lluminària, està formada per una làmpada de vapor de sodi d’alta pressió de 

100 W. 
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El diagrama polar d’aquesta lluminària és el següent: 

 

 
 

A partir d’aquest diagrama podem observar la quantitat de llum que s’emet cap al cel, superior 

a l’angle de 90º, que aquesta llum s’emet a l’hemisferi superior, on es produeix la 

contaminació lumínica. 

En l’annex VII, es pot observar un esquema d’aquest tipus de lluminària, on especifica tots els 

seus components. 

 

 
3.3-. Relació de carrers amb el nombre de punts de llum 

 
Una bona selecció de les característiques geomètriques de la instal·lació, fa que hi hagi millor 

enllumenat públic i l’instal·lació tingui més eficiència. 

Per tant, es important saber l’altura dels punts de llum en una instal·lació d’enllumenat públic, 

perquè té una gran influencia sobre la qualitat de la il·luminació i sobre els seus costos. El fet 

de col·locar els punts de llum a gran altura determina les següents avantatges i inconvenients: 

 

Avantatges 

- Bona distribució de lluminàries sobre el carrer. 

- Disminució del índex d’enllumenament, el que permet instal·lar làmpades de major potència 

lluminosa per punt de llum. 
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- S’aconsegueix una major separació entre els punts de llum, el que redueix el cost total de 

l’instal·lació. 

 

Inconvenients 

- Dificulta l’entreteniment de l’instal·lació, i per tant incrementa els seus costos. 

- Disminueix el factor d’utilització ja que una major part del flux lluminós que s’emet incideix 

fora de la zona a il·luminar. 

Des del punt de vista luminotècnic, es totalment  aconsellable elevar l’altura dels punts de 

llum, encara que els aspectes econòmics normalment aconsellen uns determinats límits, on 

s’ha d’arribar a un compromís entre aquestes dues tendències. 

  

En el nostre cas, tenim dos tipus d’altura en l’instal·lació: 

 

• El suport de la lluminària de globus, que està format d’acer on te dos trams telescòpics. 

Es un mànec superior per a la col·locació d’una lluminària. Té un acabat galvanitzat en 

calent. L’altura d’aquest punt de llum és de 4 metres. 
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• El suport de la lluminària clàssica, que està fet per fundició de ferro i el tub superior 

d’acer. Està pintat de color negre forja. I l’altura d’aquest suport, és de 3,09 metres. 

 

   
 

Una altra característica important, és la disposició dels punts de llum sobre els carrers, que hi 

ha diferents maneres per fer aquesta situació, que són els següents: 

 

- Axial 

- Unilateral 

- Bilateral al tresillo 

- Bilateral aparellada 

 

 

 
 

La disposició axial o suspesa  transversal, es poc aconsellable degut a que pressuposa la 

suspensió a partir de cables, a part d’accentuar la tendència dels conductors a circular per el 

centre del carrer. La disposició unilateral tampoc es molt correcte, ja que la part del carrer 
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oposada a la línia de lluminàries queda deficientment il·luminada. Però es una solució 

utilitzada en carrers relativament estrets. Aquest tipus de dispersió no convé aplicar-lo a 

carrers amples superiors a 10m. 

 

Les disposicions bilaterals són les més correctes, utilitzant el sistema al tresillo quan 

l’amplada del carrer es igual o inferior al doble de l’altura de l’instal3lació prevista, i el 

sistema aparellat per amplades superiors. 

 

En l’estudi de l’enllumenat públic del poble de Valls de Torroella, trobem majoritàriament la 

dispersió unilateral, perquè els carrers són estrets, no superen els 10 metres d’amplada,  i es 

suficient aquest tipus de disposició. 

També hi ha un carrer, el carrer Coaner, que aquest es l’únic que hi ha amb un tipus de 

dispersió bilateral tresillo, aquest carrer es molt més ample que tots els altres i 

aproximadament supera els 10 metres d’amplada i per això es molt millor aquesta disposició 

dels punts de llum.  

 

 

4-. Conclusió 

 

A l’hora de dur a terme un estudi de l’enllumenat públic, s’han de tenir en compte totes les 

característiques de l’instal·lació i sobre tot, el tipus de làmpada, estudiant la seva potència, el 

flux lluminós, l’eficiència energètica, la vida útil, el color de la llum, etc... 

I també estudiar el tipus de lluminària que s’utilitza, amb les seves característiques o 

propietats. I finalment, conjuntament la lluminària i la làmpada, on podem obtenir el diagrama 

polar d’aquest conjunt i podem tenir en compte diferents aspectes que produeixen la 

contaminació lumínica.   
 
En l’estudi ens centrarem en la reducció del resplendor lluminós nocturn o, el que es el 

mateix, la projecció de llum cap al cel, però també podem tenir en compte l’efecte d’aquesta 

contaminació sobre el medi ambient, es a dir, estudiar l’enlluernament o la llum intrusa.    

En el procés de contaminació lumínica produït per l’enllumenat exterior intervenen: el propi 

sistema de la lluminària amb la seva configuració, la dispersió de la lluminària, etc. 
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En el cas de les lluminàries de globus i la clàssica, el que passa es que hi ha una emissió de 

llum a totes direccions no desitjades i es produeix el fenomen d’escampament de la llum quan 

arriba a l’atmosfera i entre en contacte amb les molècules, que la formen. En particular, part 

de la llum que es dirigeix cap al cel torna a la superfície terrestre produint l’efecte de la 

resplendor lluminosa. Per tant, aquests tipus de lluminàries són contaminants, perquè molta 

part de llum que emeten es dirigida cap a l’hemisferi superior i es produeix un malbaratament 

d’aquesta energia. 

   

 

També s’ha de tenir en compte el tipus de làmpades utilitzades, perquè en la lluminària de 

globus hi ha làmpades de vapor de mercuri, que emeten llum blanca i produeixen una major 

resplendor lluminosa nocturna, en canvi les de vapor de sodi que són les altres que hi ha en 

l’altre tipus de lluminària, emeten llum groga, llum monocromàtica, i en l’espectre de radiació 

emeten en la vermella amb longitud d’ona més llargues i no produeixen resplendor. 

En el cas de les làmpades de vapor de mercuri, són contaminants, perquè tenen una emissió en 

l’ultravioleta elevada, les seva llum blanca provoca enlluernaments i estan formades del metall 

mercuri, que es contaminant si no es realitza una bon reciclatge. A aquest tipus de làmpades 

són les menys eficients en el mercat. 

 

En canvi, les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, són menys contaminants, perquè 

aquest tipus de metall que estan formades es molt poc contaminant i no es tant costos el seu 

reciclatge.  
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Per tant, en aquesta instal·lació em de prendre mesures per reduir la contaminació lumínica i 

tot això es pot fer donant diferents propostes de solucions que siguin eficients i poc costoses.  

 

 
 
5-. Propostes de Solucions 
 

Les propostes de solucions per l’enllumenat exterior, es basen en fer un ús eficient i racional 

de l’energia que consumeixen les instal·lacions d’enllumenat exterior tot reduint els nivells de 

contaminació lumínica que acostumen a efectar en el cel nocturn i així evitar tots aquests 

efectes per si, suposant, que hi hagués un centre d’observació astronòmica. 

 

Primer de tot ens centrarem en el tipus d’àrea que estem en aquesta població, que es tracta de 

una zona rural envoltada de vegetació.   

Com a referència, en el catàleg de Carandini, classifica les diferents zones o àmbits d’actuació 

en funció del percentatge màxim de Flux d’Hemisferi Superior Instal·lat (FHSinst.), entenent-

se per FHS Inst. per a la posició real de l’instal·lació de la lluminària: 

 

 

Índex de zona 
Descripció 

FHS Inst. % 

 
E 1 

Àrees amb paisatges intrínsecament foscos: Parcs Nacionals, Àrees de 
notable bellesa natural (on les carreteres, habitualment, estan sense 
il·luminar) 

 
0 

 
E 2 

Àrees de baixa lluminositat: generalment fora de les àrees residencials 
urbanes i rurals (on les carreteres estan il·luminades segons les normes 
per a carreteres residencials). 

 
0 - 5 

 
E 3 

Àrees de lluminositat mitjana: generalment àrees residencials urbanes 
(on les carreteres estan il·luminades segons les normes per a les 
calçades amb molt tràfic. 

 
0 - 15 

 
E 4 

Àrees d’alta lluminositat: generalment àrees urbanes que inclouen zones 
residencials i per a usos comercials amb una activitat durant la franja 
horària nocturna. 

 
0 - 25 

 

 

Es pot classificar en una zona de tipus E 2, que són àrees de baixa lluminositat: generalment 

fora de les àrees residencials urbanes i rurals (on les carreteres estan il·luminades segons les 

normes per les carreteres residencials). 

Aquest tipus de zona, E 2, el flux de llum en l’hemisferi superior instal·lat es entre 0 i 5 %. I 

en nostre estudi, em trobat que hi ha un flux en l’hemisferi superior instal·lat de 36,37% i 



Contaminació Lumínica 

 87

32,17%, per tant, es convenient fer una substitució adequada per reduir aquest flux i posar-lo 

correctament per cada tipus de zona. 

 

Per començar a reduir tots els aspectes que produeixen la contaminació lumínica, que en les 

conclusions em anomenat, començarem fen una substitució de les làmpades de vapor de 

mercuri per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, que tenen molta més eficàcia lluminosa 

per a un gran nombre d’aplicacions i es millora el rendiment de color, tenen més elevada la 

vida mitjana i la útil, però com a inconvenient es que tenen un preu superior a les de vapor de 

mercuri, però s’acaba rendabilitzant per les seves altes prestacions energètiques.  

Un altre avantatge es que el pic de radiació monocromàtica groga, en el cas de les làmpades 

de vapor de sodi d’alta pressió, està molt pròxim al màxim de la corba de sensibilitat espectral 

del ull humà, que fa que aquesta làmpada sigui més eficaç que les altres per l’ull humà. 

Per tant, les làmpades de vapor de mercuri de 125 W es poden substituir per làmpades de 

vapor de sodi d’alta pressió de 70 W, on així obtindrem millors rendiments i també menor cost 

energètic. 

 

En la taula següent es poden observar les característiques de les làmpades de vapor de mercuri 

(VM) i les de la làmpada de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) que serà substituïda.  

 

 Potència 

(W) 

Flux Lluminós 

(lm) 

Rendiment 

(lm/W) 

Vida útil 

(hores) 

Temperatura 

de color (K) 

VM 125 6300 50,40 12000 3500 - 4200 

VSAP 70 5800 83 18000 2000 - 2200 

 

 

En la substitució de la làmpada de vapor de mercuri de 125 W, amb la de vapor de sodi d’alta 

pressió de 70 W, obtenim un estalvi d’energia d’un 44%. 

 

Fent aquesta substitució, quan tenim la làmpada de vapor de sodi d’alta pressió, tenim menys 

flux lluminós i llavors podríem en algun cas, augmentar el nombre de lluminàries perquè no 

faltes llum, però si també s’elimina la quina s’emet en l’hemisferi superior, la llum quedarà 

més recollida i pot ser que amb el mateix nombre de lluminàries sigui prou eficient la 

instal·lació d’aquesta manera. 
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En canvi l’altre tipus de làmpada, la de vapor de sodi d’alta pressió de 100 W, amb una 

intensitat lluminosa de 10000 lúmens i un rendiment de 100 lm/W. Aquesta làmpada la 

deixaria així igualment, perquè aquesta s’adapta a les característiques de la instal·lació i no 

contamina pràcticament, en aquest cas el que contamina es el tipus de lluminària i no la 

làmpada.    

Els tipus de lluminàries utilitzades totes dues contaminen molt, perquè emeten una gran 

proporció de flux en l’hemisferi superior. En el cas de la lluminària tipus globus, aquesta es 

molt contaminant perquè emet llum al cel, i també enlluerna i produeix intrusió lluminosa en 

els habitatges. 

Per tant, es important fer la substitució amb un altre tipus de lluminària que sigui d’alta 

qualitat amb un índex de rendiment superior al 60%. 

 

La lluminària tipus globus, la podríem substituir per una altre també de tipus globus però 

apantallada per la part superior. La lluminària tipus globus, en el catàleg de l’empresa 

Carandini, es el model SM – 500, on té un flux lluminós en l’hemisferi superior d’un 36,67 %. 

La lluminària que la substituiríem es del model SM – 500/AP, on aquesta té un flux lluminós 

en l’hemisferi superior d’un 3,72%. I si tenim en compte el tipus de zona en que estem, els 

FHS inst. està en els límits establerts, es troba entre 0 i 5%. 

 

  
 

Aquest tipus de lluminària, model SM – 500/AP, es pot observar en l’annex VIII, on explica 

els diferents components i materials que està formada. 
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Les característiques d’aquesta, el model SM – 500/AP, està formada per la semiesfera superior 

i inferior, on la superior està feta de xapa d’alumini pintada de color gris clar i la semiesfera 

inferior és de policarbonat prismàtic. Està formada també d’un reflector intern, que es de xapa 

d’alumini pintat de color blanc. El seu muntatge es vertical, i té el terminal en la part inferior 

que es on va subjectada en el suport.  

La classe elèctrica, es de la classe I, com les lluminàries que em substituït, del model SM-500. 

El grau de protecció contra la penetració de cossos sòlids i la humitat d’aquesta lluminària, és 

de IP-55, que significa que està protegida contra la pols i contra l’aigua en totes direccions. 

El pes d’aquesta lluminària es de 5,10 Kg i les seves mesures es de 500 mm de diàmetre amb 

570 mm d’altura. 

 

També s’hauria de substituir l’altra tipus de lluminària, la clàssica, del model S-250 també del 

catàleg de l’empresa Carandini, per el model S-250/Q, que segueix la mateixa línia que la 

clàssica, però en comptes de tenir la làmpada penjada cap a la part inferior de la lluminària , la 

substituïm per la làmpada posada en l’interior de la part superior de la lluminària i posada 

horitzontal en comptes de vertical. Perquè així d’aquesta manera, no hi haurà emissió de llum 

cap al cel, i s’il·luminarà la zona que realment ens interessa, que es el carrer. 

 

 

           S-250               S-250/Q 
 

La lluminària S-250, té un flux lluminós en l’hemisferi superior de 32,17%, en canvi la 

lluminària S-250/Q, té un flux lluminós en l’hemisferi superior d’un 1%. En aquest cas, es 

torna a complir els límits establerts en el tipus de zona, perquè així no es produeixi 

contaminació lumínica i no pugui afectar als astrònoms i tampoc als éssers vius.  
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La nova lluminària, es pot observar en l’annex IX, on explica cada component de la lluminària 

i els materials que està construïda. 

 

Aquesta lluminària, S-250/Q, està feta de xapa d’acer galvanitzada i pintada de color negre. 

Té difusors de policarbonat transparent i un reflector asimètric longitudinal, d’alumini 

anoditzat i sellat. 

El muntatge es vertical, com l’anterior model, i també amb el terminal en la part inferior que 

es on va subjectada amb el suport vertical. 

La classe elèctrica, es de la classe I, com les altres, amb una protecció contra els xocs elèctrics 

cau exclusivament sobre l’aïllament principal i un conductor de protecció connectat a terra. 

El grau de protecció d’aquesta lluminària, és de IP-42, que està protegit contra els cossos 

sòlids superiors a 1 mm i la caiguda vertical d’aigua fins a 15º de la vertical.  

El pes d’aquest lluminària és de 7 Kg i les dimensions, és de 430 mm d’amplada i 700 mm 

d’altura. 

 

En conclusió de totes aquestes propostes de solucions, es poden realitzar aquestes 

substitucions, on obtindrem una instal·lació amb millors condicions d’il·luminació i on es 

redueix sobre tot el flux en l’hemisferi superior i les làmpades contaminants, i finalment 

també obtindríem major estalvi energètic.  

     

 

6-. Avaluació Econòmica 
 

En aquest apartat, s’analitzen els criteris econòmics d’avaluació que han de tenir les 

instal·lacions al estudiar la viabilitat de les diferents solucions d’il·luminació, que tenen que 

satisfer les condicions de disseny prèviament establertes. Concretament, es basarà en la 

substitució d’equips d’il3luminació en instal·lacions ja existents. 

El cost total de l’instal·lació, esta definit per dos components principals: cost de la instal·lació 

i el cost d’explotació. Aquests components, cada un d’ells depèn de diferents factors que 

analitzarem per separat. 
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COST DE LA INSTAL·LACIÓ: 

Està format per els següents components: 

- Cost d’equips i materials, que inclou el quadre de comandaments i control, la ret de 

distribució elèctrica i equips d’enllumenat (làmpades, lluminàries i auxiliars). 

- Cost de muntatge o cost inicials de col·locació dels equips i mà d’obra. 

COST D’EXPLOTACIÓ: 

Inclou les següents partides: 

- Cost de les làmpades, calculat en funció de les hores d’utilització i vida de la làmpada.  

- Cost de manteniment, que inclou la mà d’obra per substitució de làmpades i neteja de 

lluminàries. 

- Cost d’energia, calculat a partir de la potencia elèctrica instal·lada (làmpades i equips 

auxiliars) i les hores d’utilització. 

 

En algunes ocasions s’afegeix el cost dels equips auxiliars (també en funció de les hores 

d’utilització i la seva vida), però en alguns casos, les solucions que es proposen porten 

incorporat els equips auxiliars molt diferents (en preu i vida). Aquest es el cas de les nostres 

noves propostes de solucions, que no tindrem en compte els equips auxiliars, perquè ja estan 

muntats i incorporats en la làmpada i la lluminària. 

 

Per realitzar l’avaluació econòmica de les lluminàries tipus globus en les diferents solucions 

d’enllumenat, partirem de la informació següent: 

 

Es realitzarà la substitució de la lluminària tipus globus, SM-500, amb una làmpada de vapor 

de mercuri de 125 W, amb un flux lluminós de 6300 lm. Per una lluminària també tipus 

globus, però apantallada per la part superior, model SM-500/AP. La làmpada serà substituïda 

per una de vapor de sodi d’alta pressió de 70 W, amb un flux lluminós de 5800 lm. 

Es realitza l’avaluació econòmica per els dos casos per separat, i calcularem les hores de 

funcionament per les quals es recupera la inversió ( el càlcul es realitza per punt de llum). 

S’ha de tenir en compte el cost d’energia que actualment es de 0,081587 Euros/KWH. 
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SUBSTITUCIÓ DE SM-500, VM 125W PER SM-500/AP, VSAP 70W. 

 

Informació inicial:      

       SM-500  SM-500/AP 
       VM 125W  VSAP 70W 
 

1-. Cost de la lluminària + la làmpada (Euros) .............    217,25        295,75 

2-. Cost d’auxiliars (Euros) ...........................................    -----        ----- 

3-. Cost de muntatge auxiliars (Euros) .........................    -----         ----- 

4-. Vida de la làmpada (Hores) ...................................  12000      18000 

5-. Cost per reposició (Euros) ......................................    55        55 

6-. Potencia per punt (W) ............................................   135        90 

7-. Consum d’energia (KWH) 6 x H/1000 .................. 0,140 x H  0,090 x H 

 

Cost de la instal·lació: 

 

8-. Total (Euros) 1 + 2 + 3 ..........................................  217,25     295,75 

 

Cost d’explotació: 

 

9-. Manteniment (Euros) (1 + 5) x H/4 ....................... 0,023 x H  0 019 x H 

10-. Energia (Euros) 7 x (0,081587 Euros/KWH) ...... 0,012 x H  0,007 x H 

11-. Total (Euros) 9 + 10 ............................................ 0,035 x H  0 026 x H 

 

Cost Total:  

 

(Euros) 8 + 11 ............................................................. 217,25 +  295,75 + 

       0,035 x H  0,026 x H 

 

Un cop fet tots aquests càlculs, obtenim la inversió que es recuperarà en un temps de: 

H = 8722 hores 
 

( 2,9 anys, per un funcionament de 3000 hores/any). 

 

En aquest cas, es millor una làmpada de vapor de sodi que no una de vapor de mercuri, perquè 

el consum d’energia es inferior i llavors podem tenir un estalvi d’energia. 
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En el cas de l’altre tipus de lluminària que fem la substitució, del model S-250 per el model S-

250/Q, no es pot fer una avaluació econòmica com l’anterior perquè en aquest cas, només fem 

el canvi de la lluminària, on la làmpada serà la mateixa, la de vapor de sodi d’alta pressió de 

100 W i un flux lluminós de 10000 lm. 

 

Per tant, la lluminària S-250, té un cost de 236,50 Euros i la lluminària que posaríem, el model 

S-250/Q, el seu cost es de 335 Euros.  

El nou model ens valdria una mica més però reduiríem tots els fluxos de llum a direccions no 

desitjades i llavors no tindríem un malbaratament d’energia perquè només la concentraríem en 

els punts que realment ens interessa il·luminar.  
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III -. LEGISLACIÓ SOBRE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

1-. CONTEXT ACTUAL 

La dispersió de llum a l’atmosfera forma un fenomen capaç d’alterar la qualitat del cel a grans 

distàncies, afectant a les zones en les que s’ubiquen els observatoris professionals. Per aquest 

motiu la major part de les denuncies del perill que suposa la contaminació lumínica per a la 

ciència astronòmica van tenir el seu origen en els sectors d’astrofisics. Raó per la qual les 

primeres iniciatives legislatives van tendir a satisfer exactament les demandes planetàries per 

aquests sectors. 

Les lleis més importants que estan en vigor són les següents, entre altres: 

• A l’Estat Espanyol, la Llei 31/1988, del 31 d’Octubre, sobre protecció de la qualitat 

astronòmica dels Observatoris de l’Institut d’Astrofisica de Canaries. BOE. 

• A Catalunya, la llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció del medi nocturn. DOGC. Núm. 3407, del 12–6-2001. 

• I també a Catalunya diferents ordenances municipals, creades per a diferents ciutats 

o pobles catalans. 

Per tant, si existeixen propostes i accions correctores del problema, es pot intentar reduir 

aquest tipus de contaminació. 

1.1 -. Àmbit Internacional  

Les primeres iniciatives legislatives en aquest àmbit van sorgir en EEUU com a conseqüència 

de la pressió exercida per la “Internacional Dark Sky Association”. Encara que, en l’àmbit 

federal només existeix una llei que fa referència, però de forma tangencial, el fenomen de la 

contaminació lumínica. Es tracta de la regulació relativa a l’avaluació de l’impacte ambiental 

en la que s’exigeix l’aplicació d’aquesta tècnica preventiva en tots aquells projectes d’obres o 

activitats capaces de generar una excessiva light pollution.  

La manca de normatives en el pla federal a on diferents els Estats que han realitzat algun tipus 

d’iniciativa legislativa al respecte. Entre ells cal destacar els Estats de Arizona, Texas, 

Montana i Nuevo Mexico que han regulat les mesures que s’han d’aplicar per reduir el 

fenomen de la light pollution. 
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I entre les normes locals podem citar l’Ordenança numero 8210 (21 de març de 1994) de la 

ciutat de Tucson (Arizona), en la que es regula els tipus de làmpades, la seva instal·lació, 

potència, horaris, etc. 

I entre els països iberoamericans mereix una especial atenció Chile, donat que té un dels més 

importants complexos d’observatoris astronòmics. La regió del nord de Chile es mundialment 

reconeguda com la major de tot l’hemisferi sud per les observacions astronòmiques degut a la 

transparència i claretat dels seus cels nocturns.La contaminació lumínica a Chile ha sigut 

regulada per el Decret núm. 686 del Ministeri d’Economia, Foment i Reconstrucció. Aquesta 

norma va entrar en vigor l’1 d’octubre de 1999, que s’anomena “Norma d’Emissió per al 

Regulació de la Contaminació Lumínica. 

Aquesta norma té per objectiu protegir la qualitat astronòmica dels cels de les Regions de 

Coquimbo, Atacama i Antofagasta, mitjançant la regulació de la contaminació lumínica. 

S’espera conservar la qualitat dels cels i evitar el deteriorament futur. 

Els criteris bàsics que té aquesta norma és evitar l’emissió de llum cap al cel per mitjà de 

l’utilització de lluminàries apantallades i sense inclinació, també evitar l’emissió de llum en el 

rang no visible per a l’ull humà, ja que aquest espectre de llum afecta l’observació 

astronòmica.  

També fa referència a la quantitat màxima d’emissió permesa en els cels nocturns, mesura en 

l’efeluent de la font emissora. La manera de mesurar estarà determinada per la classificació 

del projector. I la classificació dels projectors estarà basada en l’amplada del flux lluminós 

del projector tant en l’eix horitzontal com vertical de la distribució d’intensitats. Aquesta 

norma citada, la seva eficàcia està limitada, perquè està limitada per el seu àmbit territorial 

d’aplicació. 

També a Mèxic, en concret en l’Estat de Jalisco, on hi ha la seva normativa per a la 

contaminació lumínica. Es tracta de la llei Estatal de l’Equilibri Ecològic i la Protecció de 

l’Ambient, del 25 de maig de 1989, en la que es regula de manera lleugera aquesta 

problemàtica. En concret, en el seu article 79, prohibeix les emissions lumíniques que 

sobrepassin els màxims continguts en les normes tècnic - ecològiques. 
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Correspon al Govern de l’entitat i els Ajuntaments segons l’esfera de la seva competència, 

l’aplicació de les mesures precises per a impedir que es transgredint els límits i, en el seu cas, 

aplicaran les sancions corresponents. 

1.1.1-. Europa 

Entre els països europeus destaca Itàlia, per ser el país amb un major nombre de normes 

reguladores d’aquest fenomen, de la contaminació lumínica. 

Actualment, es troba pendent d’aprovació per el senat un projecte de Llei sobre contaminació 

lumínica fruit del treball conjunt entre la Associazione Italiana de Illuminazione, la Societá 

Astronomica Italiana i la Unione Astrifili Italiani i del anàlisi de les normes vigents en altres 

països. Aquest text normatiu estableix els criteris generals i les prescripcions tècniques que 

hauran de reunir les instal·lacions d’enllumenat públic i privat. També senyala una sèrie 

d’observatoris astronòmics i astrofisics professionals de rellevància nacional i regional que 

han de ser protegits, incloent els territoris limitants (a manera d’àrees perifèriques de 

protecció) on la seva distància variarà depenent de l’importància del lloc de l’observació. En 

aquestes àrees les instal·lacions d’enllumenat s’hauran de construir en làmpades de vapor de 

sodi d’alta o baixa pressió. La nova norma regularà de manera precisa l’ús dels diferents tipus 

de lluminàries en les diferents zones de protecció. La més destacable novetat d’aquesta llei és 

la previsió de mesures contra la contaminació lumínica no només referides els observatoris i 

els seus terrenys limitants, sinó també a tot el territori nacional de manera genèrica. 

A l’espera de l’aprovació d’aquesta llei nacional, diferents Administracions regionals i 

municipals ja han adoptat les seves pròpies normes. Així, actualment es troba vigent una llei 

de protecció del cel fosc en la Regió de Veneto. I la Regió de Valle d’Aosta ha presentat 

recentment el seu projecte de llei. Entre altres municipis amb regulació al respecte podem 

citar, entre altres, Frosinine, Firenza i Civitavecchia. 

 

1.2 -. Estat Espanyol 

En el 1983 el Consell Rector del Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) i en el 1984 el 

Comité Cientifico Internacional del mateix Institut van realitzar un seguit de reunions on es 

posa de manifest el deteriorament de la qualitat astronòmica del cel de Canàries. 
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Com a conseqüència en el 1988 es publicà la LEY DEL CIELO (25332 LEY 31/1988 del 31 

d’octubre). El seu àmbit d’aplicació es la protecció de la qualitat astronòmica dels 

Observatoris del IAC en concordança amb el compromís espanyol de garantitzar la protecció 

de l’activitat investigadora realitzada en l’Institut d’Astrofisica de Canàries (IAC), i 

especialment, de preservar la qualitat astronòmica dels observatoris situats a Canàries, segons 

l’acord de cooperació en matèria astrofisica subscrit en el 1979 per Espanya, Dinamarca, 

Regne Unit, Irlanda del Nord, Suècia i Almeria. Aquesta llei va quedar aprovada per el Real 

Decret (8705 Real Decret 243/1992), del 13 de març de 1992. 

L’objectiu d’aquesta llei es garantitzar la protecció de l’observatori astronòmic de les illes, el 

millor d’Europa, evitant l’emissió de llum que sobrepassa l’horitzontal en els enllumenats 

exteriors, excepte les llums necessàries per garantitzar la correcta navegació aèria i la 

il·luminació de vehicles automòbils, que forma el principal obstacle per les observacions 

astronòmiques.   

Per aquesta finalitat, el Reglament de desenvolupament de la Llei senyala les lluminàries 

autoritzades i les prohibides, per exemple, les de vapor de mercuri, així com els intervals 

horaris en els que podrà funcionar, per exemple, l’enllumenat ornamental haurà de ser apagat 

a les dotze de la nit. I, entre d’altres mesures, percep l’adaptació dels projectes urbanístics a 

una sèrie de mesures tècniques que minimitzen o eliminen els efectes produïts per els 

sistemes d’il·luminació de les urbanitzacions o de qualsevol altre actuació que requereixi llum 

artificial. 

També exigeix l’Administració la sol·licitud d’un informe tècnic preceptiu del Institut 

d’Astrofisica de Canàries en els expedients de sol·licitud de llicència d’obres, així com en la 

posada en funcionament i realització de les instal·lacions d’enllumenat de les diferents 

urbanitzacions. 

Correspon també a l’Institut d’Astrofisica de Canàries, emetre un informe perceptiu amb tots 

els expedients de sol·licitud de llicencies per a les instal·lacions d’enllumenat exterior i 

establiment d’indústries, activitats o serveis que s’hagin de situar per sobre dels 1500 metres 

d’altitud.  

Aquesta llei va ser el primer pas i un model a seguir en el futur, però tenia importants 

restriccions, que les més importants son les següents. 
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En primer lloc, es estar el seu àmbit d’aplicació exclusivament limitat a les illes de la Palma i 

Tenerife, quan el problema s’ha d’estendre avui en dia a tot el territori nacional. I en segon 

lloc, perquè com indica el seu nom, el seu objectiu es la protecció de la qualitat astronòmica 

dels observatoris de l’Institut d’Astrofisica de Canàries, quan l’objectiu hauria de ser ampliat 

a la defensa del dret a gaudir d’un cel estrellat amb finalitats no només científiques, sinó com 

a part integrant de la qualitat de vida a la que una societat avançada pot aspirar. 

A Espanya a part d’haver-hi aquesta llei, s’ha anat ampliant amb altres lleis concretes de cada 

ciutat, com es el cas de Madrid, que es va implantar la llei 10/1990, del 4 de juny, que es un 

projecte susceptible de provocar danys sobre el medi ambient. Uns altres exemples també són 

la Comunitat Andalusa (la llei 7/1994, del 12 de maig) i la llei de Múrcia 1/1995, del 8 de 

març, de protecció del medi ambient. 

 

1.3 -. Catalunya 

En el 1996 el Parlament de Catalunya, va fer referència a la necessitat d’impedir l’augment de 

la contaminació lumínica. Posteriorment, aquest mateix parlament insta al Govern Català a 

impulsar actuacions per pal·liar la contaminació lumínica i elaborar una normativa reguladora 

de la contaminació lumínica. 

En el 16 de maig del 2001 el Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la “Llei 6/2001 

del 31 de maig) d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn”. 

Aquesta llei no només es pionera en Espanya, sinó pràcticament en tot el món, ja que a 

diferència d’altres normatives, que protegeixen una determinada àrea i per una activitat 

concreta, aquesta afecta a tot un país contemplant els aspectes ecològics, cívics (intrusió 

lumínica), astronòmics i d’estalvi d’energia. Es molt probable que la llei catalana serveixi de 

referència a altres comunitats autònomes. 

La finalitat de la Llei 6/2001 és minimitzar l’impacte de la contaminació lumínica i les 

agressions contra el medi que suposa. En concret, els objectius de la Llei són: 

1. Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la 

fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 
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2. Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi 

d’energia, sens minva de la seguretat. 

3. Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i 

els perjudicis. 

4. Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 

Resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei: 

· Els ports, els aeroports, les instal·lacions ferroviàries, les carreteres, autovies i autopistes 

· Els telefèrics i altres mitjans de transport per cable. 

· Les instal·lacions i dispositius de senyalització de costes. 

· Les instal·lacions de forces i cossos de seguretat i les instal·lacions de caràcter militar 

· Els vehicles a motor. 

· En general, les infrastructures l’enllumenament de les quals sigui regulat per normes 

destinades a garantir la seguretat de la ciutadania. 

 

La Llei estableix una divisió del territori de Catalunya en quatre zones (E1 a E4) i uns punts 

de referència pròxims a àrees de valor astronòmic o natural especial incloses a la zona E1. Els 

ajuntaments podran establir una zonificació pròpia en l’àmbit del seu terme municipal. 

 

El reglament 
Actualment s’està redactant el reglament que desenvolupa els aspectes tècnics d’aquesta 

norma, i que entre altres aspectes, regularà: 

 

A. Els nivell lumínics dels enllumenats exteriors viaris, per a vianants, viaris i per a       

vianants, ornamental, industrial, comercial i publicitari, esportiu i recreatiu, de seguretat, 

d’edificis i d’equipaments. 

     Els nivells màxims de llum també són aplicables als enllumenats interiors, si  produeixen 

intrusió lumínica a l’exterior. 

B. La inclinació i la direcció dels llums. 

C. El tipus de llumeneres, (s’està treballant en una futura norma d’homologació). 

D. El tipus de làmpada que cal utilitzar o d’ús preferent. 

E. Els sistemes de regulació de flux. 

F. Els horaris de funcionament. Pel que fa a aquest apartat, el criteri general és el de mantenir 

apagat l’enllumenat en horari nocturn, ja sigui de propietat pública o privada; tant a les 

zones comercials, a les residencials, o rurals. Se n’exceptuen els casos de: 
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- Seguretat. 

- Il·luminació de carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre siguin destinades a 

aquest ús, les zones d’equipament i aparcament. 

- Durant el temps d’activitat dels usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o 

recreatius. 

- Per motius justificats, determinats per reglament i que hagin estat especificats a 

la memòria dels projectes. 

 

Responsabilitats de les administracions públiques 
L’entrada en vigor de la nova Llei implica una sèrie d’obligacions per a les administracions 

públiques, que en funció de les seves competències hauran de: 

 

· Mantenir els nivells mínims i de distribució de llum adequats per satisfer les necessitats 

d’il·luminació. 

· Assegurar que les llumeneres siguin tancades, apantallades i acreditin tenir una qualitat 

suficient per evitar la contaminació lumínica. 

· Tenir cura que els enllumenats estiguin connectats només quant calgui. 

· Assegurar que estiguin apagats en horari nocturn, quant no sigui necessari. 

· Vetllar perquè es realitzi el manteniment adequat per a la conservació permanent de les seves 

característiques 

Quant al règim d’intervenció de l’Administració ambiental, les característiques dels 

enllumenats exteriors, ajustades a les disposicions de la Llei 6/2001 i el reglament que la 

desenvolupa, s’han de fer constar en els projectes tècnics annexos a la sol·licitud 

d’autorització ambiental, a la sol·licitud de llicencia ambiental o, si és el cas, a la comunicació 

de l’activitat, d’acord amb allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció 

integral de l’administració ambiental. Aquest apartat també és d’aplicació als enllumenats 

interiors si produeixen intrusió lumínica. 

 

Pel que fa a la contractació administrativa, les administracions públiques, han d’incloure en 

els seus plecs de clàusules administratives d’obres, de serveis i de subministraments els 

requisits que ha d’acomplir necessàriament l’enllumenat exterior per ajustar-se als criteris 

establerts per aquesta Llei i el reglament corresponent. 
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Està prevista la creació d’un mecanisme i distintiu d’homologació per acreditar els aparells 

d’enllumenat als efectes d’aquesta norma. 

Les construccions, les instal·lacions i els habitatges que requereixen enllumenat en horari 

nocturn han de presentar a l’Administració pública competent una memòria que en justifiqui 

la necessitat. 

Els projectes d’enllumenat exterior en construccions, instal·lacions i habitatges finançats amb 

fons públics s’han d’ajustar necessàriament als criteris d’aquesta llei. 

 

Amb aquesta llei també es preveuen els ajuts econòmics necessaris per donar suport a les 

possibles operacions d’adaptació dels enllumenats existents a les noves prescripcions de la 

Llei, es regula el corresponent règim sancionador i, finalment, es preveu l’impuls de 

campanyes de conservació ciutadana envers la problemàtica ambiental que planteja la 

contaminació lumínica. Per tant, tothom té dret a gaudir d’un cel pur, no contaminat 

lumínicament. Les generacions actuals tenim l’obligació de preservar les qualitats del cel per 

a les generacions futures, Una bona qualitat ambiental del cel nocturn retornarà a les persones 

més joves la possibilitat de veure’l en tota la seva magnitud. 

També cal mencionar que a Catalunya diferents poblacions o ciutats, han creat la seva pròpia 

ordenança municipal, on algunes són les següents: 

• Reglament de protecció del cel nocturn del municipi de Tàrrega. BOPLL núm. 135, 

del 10-11-1998. 

Aquesta ordenança regula la pèrdua de flux lluminós cap al cel, el tancament de les 

lluminàries ha de ser al més hermètic possible per estalviar costos de manteniment, i 

no ha de dispersar llum de manera indiscriminada. La distribució del flux lluminós ha 

de ser al màxim d’uniforme. Es regula la il·luminació sumptuària, que s’ha de dirigir 

de forma més precisa i, de dalt a baix. Es dona preferència a les làmpades de vapor de 

sodi. Es regula l’horari per reduir la intensitat i per apagar la il·luminació sumptuària. 

Finalment, s’enumera un règim de sancions que no es concreta en cap moment. 

• Reglament de protecció del cel nocturn de Bellpuig. BOPLL núm. 29, del 9-3-1999. 
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• Ordenança municipal reguladora de l’ordenació ambiental de la il·luminació exterior 

per a la protecció del medi nocturn, estalvi d’energia i contaminació lumínica del 

municipi de Sant Boi de Llobregat. BOPB núm. 26, del 30-1-2002. 

• Proposta de model d’ordenança municipal d’enllumenat exterior per a la protecció del 

medi ambient mitjançant la millora de l’eficiència energètica. Institut per a la 

Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE). 

La Generalitat de Catalunya es fins ara la Comunitat que més iniciatives ha adoptat al 

respecte, partint de la pressió exercida per el Pla d’Estalvi Energètic contra la contaminació 

lumínica impulsat per l’Ajuntament de Figueres. Es destacable la labor de la Generalitat en el 

marc de l’Agenda 21, en virtut de la qual el Departament de Medi Ambient ha aprovat un 

“Programa de Foment de la Sostenibilitat a Escala Local”, en el que es fixen els criteris 

ambientals per a la gestió municipal, fent especial referència a les mesures precises per evitar 

i reduir la contaminació lumínica en l’àmbit local.    
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IV-. CONCLUSIONS GENERALS 

L’astronomia a sigut una ciència importantíssima en l’història de la nostra cultura. Va ser el 

motor principal que ens va portar des de una fosca Edat Mitjana a la claredat del 

Renaixement. L’astronomia ha contribuït a l’avenç de les matemàtiques, la física, la 

computació, l’enginyeria, la ciència i la tecnologia en general. Ens connecta amb el nostre 

entorn en l’Univers i amb les nostres arrels còsmiques. Podem deixar que el mateix avenç 

cultural i tecnològic que l’astronomia va ajudar a impulsar, ens prohibeix avui en dia de poder 

contemplar les estrelles.  

Els astrònoms es troben entre els primers defensors de les condicions naturals del cel. Això es 

fàcilment comprensible, perquè en algunes ocasions s’ha esborrat la posició d’aquests 

científics de molt radicals, que la majoria de les persones pensen equivocadament que els 

astrònoms vulguin deixar les ciutats en la total foscor, per poder així realitzar les seves 

delicades observacions. Això es absolutament fals. Un primer pas en la reducció dels nivells 

de contaminació lumínica consisteix en evitar que la llum arribi directament al cel. Per això es 

indispensable col·locar en les làmpades viseres adequades que reflectin la llum cap al terra. 

D’aquesta manera, s’obté al mateix temps una major il·luminació i s’elimina el 

malbaratament contaminant de llum cap al cel. També es important seleccionar el tipus i la 

potència de la làmpada per la finalitat a la qual es destina. Els edificis i monuments que han 

de ser necessàriament visibles en les hores nocturnes, haurien de ser il·luminats des de d’alt 

cap a baix. Els cartells publicitaris podrien apagar-se, per exemple, després de les 12 de la nit.  

En el fons, aquestes senzilles mesures son ja capaces de tenir els efectes perjudicials de la 

contaminació lumínica a petita escala, estalviant, simultàniament, una gran quantitat 

d’energia i de diners. 

Les solucions per minimitzar aquest tipus de contaminació són simples i de baix cost. Primer, 

els dissenyadors i autoritats han d’anar en compte i utilitzar la lluminària correcta en el lloc 

correcte. Segon, els dissenyadors han de calcular l’il·luminació per assegurar un disseny 

agradable  i eficient. Els nivells de disseny s’haurien de complir estrictament els estàndards 

establerts en la legislació local sobre el tema. Tercer, els tècnics luminotècnics han de 

realitzar els càlculs adequats per a les diferents necessitats, utilitzant aparells reguladors de 

flux que, a més de reduir el consum energètic, també redueixen la contaminació en qualitats 

superiors inclús el 50%.      
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Es recomanable establir una col·laboració entre els dissenyadors i les persones afectades per 

la pol·lució lumínica (públic en general, astrònoms professionals i aficionats, etc). Per això, 

seria ideal, establir un marc regulador que pugi ser aplicat, especialment en les localitats 

properes als observatoris astronòmics i també en les localitats o pobles que no tinguin 

observatori astronòmic.   

Un ús eficient de la lluminària (pública i privada) permet una ràpida recuperació de la 

inversió i un considerable estalvi d’energia i diners. Per tant, podem assegurar que lluitar 

contra la contaminació lumínica resulta ser un bon negoci. Adequar l’enllumenat públic a les 

mesures per a la protecció de la biodiversitat, significa una inversió que s’amortitza a curt 

termini i, a llarg termini, perquè es preserva el nostre patrimoni natural. 

Una manera per començar a reduir de forma efectiva aquest tipus de pol·lució es nombrar un 

grup de treball perquè estudií el tema de la il·luminació exterior i proposi solucions 

especifiques, ajustades a les necessitats particulars de cada localitat. Aquest disseny de 

qualitat ha sigut utilitzat des de algun temps ja en molts llocs. Aquestes ciutats o pobles que 

han sigut estudiats, s’estan beneficiant amb una major il·luminació, un gran estalvi d’energia i 

cels més foscos (però no carrers més foscos) per els seus ciutadans. Això, es el que s’ha 

realitzat en l’estudi pràctic del municipi de Sant Mateu de Bages, on després d’estudiar 

l’enllumenat públic, s’han proposat alternatives de lluminàries i làmpades que redueixin la 

contaminació lumínica i també hi hagi un estalvi energètic i també econòmic. 

Avui en dia hi ha un problema i, aquest està empitjorant en casi tot el món. Però hi ha 

solucions i, funcionen. També milloren la qualitat de la nostra il·luminació nocturna i ens 

ajuden a estalviar una gran quantitat d’energia i de diners. Els problemes principals són la 

falta de consciència i l’apatia. I s’ha d’insistir en la importància de les campanyes 

d’informació i conscienciació dirigides no només els responsables públics i projectistes de 

l’enllumenat sinó també als ciutadans en general, amb una especial atenció a les persones més 

joves.  
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