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Resum 

Aquest projecte, consisteix en fer un estudi luminotècnic de l’ús dels rètols lluminosos a zones 
urbanes i periurbanes, aprenent a mesurar luminàncies, tant la seva metodologia com l’ús dels 
instruments necessaris, per poder verificar que segueixen la legislació vigent i proposar eines 
per millorar i optimitzar els nivells d’aquest tipus de rètols. D’altre banda, s’intenta trobar 
paral·lelismes amb altres elements lumínics per tal d’extrapolar algunes de les seves 
característiques envers les persones i la seva ergonomia. 

El mètode aplicat, es divideix en tres etapes diferenciades: la organització i preparació de la 
informació necessària, la realització del treball de camp i, per últim, l’anàlisi d’aquest i les 
corresponents conclusions. La primera d’elles consta d’un estudi profund de l’art i de mercat: la 
llum, els rètols i el LED en són els pilars, així com la normativa i la reglamentació. Dins la 
segona, es prepara tot el material necessari tant per a fer les mesures com per l’anotació, i 
posterior estudi, d’aquestes. La recollida de dades s’ha dut a terme en unes fitxes 
personalitzades, seguint els criteris exposats en diverses guies oficials dels temes tractats, i 
s’han analitzat les luminàncies de diferents rètols, i els seus entorns, utilitzant un software per 
fer mapes lumínics d’aquestes. Tot seguit, i ja a l’última etapa, s’han analitzat les dades preses, 
s’han comparat amb els valors de referencia estudiats a l’inici, i s’han extret les conclusions 
pertinents. 

Dins el treball de camp, s’han fet un total de 40 mesures de rètols, repartides en 4 zones 
geogràfiques de la província de Barcelona, i amb diferents característiques, per tal d’aconseguir 
casuístiques variades que donessin peu a comparacions i posterior debat. Els seus valors, han 
estat comparats amb la legislació de referencia, la qual té dos criteris: el primer en funció d’una 
zonificació segons la protecció contra la contaminació lumínica i, el segon, en funció de la 
superfície activa del rètol. Com a resultat, es troba un 13% de valors no vàlids per el primer cas, 
mentre que per el de la superfície lluminosa, aquest augmenta fins a un 18%.  

Un altre nivell d’anàlisis, ha estat amb dues referències de caràcter no obligatori. Paral·lelament, 
durant l’elaboració del treball, als Estats Units s’ha presentat una proposta amb uns nous límits 
més restrictius que, de fer-se efectius, serien un avanç significatiu en molts aspectes. Des de 
l’econòmic, a la millora de la qualitat del nostre cel i l’equilibri visual. D’altre banda, existeixen 
valors recomanats per evitar riscos i millorar la capacitat visual de les persones envers les 
pantalles de treball en interiors. Entenent els rètols com a pantalles gegants col·locades a 
l’exterior, s’ha avaluat si aquest límits podrien aplicar-se i si els rètols actuals serien vàlids. A 
través de la brillantor màxima i la relació de contrast pantalla-entorn recomanades, s’ha obtingut 
un 43% i 20% de rètols que no complirien amb els criteris de qualitat proposats.  

Finalment, com a conclusió general d’aquest projecte se’n pot extreure que, actualment, els 
LEDs són una bona solució per a il·luminar els rètols: de característiques molt variades, eficients 
i que no generen residus relacionats amb el mercuri. D’altre banda, el creixent augment del seu 
ús, en alguns cassos sense control legislatiu, augmenta alguns dels problemes als que 
s’enfronta el món avui en dia, la contaminació lumínica i l'increment d'enlluernament per a 
conductors i vianants. Cal doncs, fomentar una graduació de nivells lumínics, no només en 
funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica. 
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1. Glossari 

1. Flux Lluminós (ϕ): El flux lluminós, o potència lluminosa, és el flux total lumínic emès 
o radiat en totes direccions per una font de llum durant una unitat de temps. La unitat 
en el Sistema Internacional és el lumen [lm]. 
 

2. Intensitat (I): La intensitat lluminosa és el flux lluminós emès o radiat en una direcció 
donada per una font de llum durant una unitat de temps per a un angle sòlid. La 
unitat de mesura en el SI és la candela [cd]. Es mesura amb el fotogoniómetre. 

𝐼 =
𝜙
𝑤 

 

3. Il·luminació (E): La il·luminació és el flux lumínic que incideix sobre una superfície. 
La unitat de mesura en el SI és el lux [lx]. Els seus valors depenen de la superfície i 
de l'activitat que es realitzarà a la zona a il·luminar. Es mesura amb el luxímetre. 

𝐸 =
ϕ
𝑆  

 

4. Luminància (L): La luminància és la Intensitat lluminosa per unitat de superfície 
aparent d'una font de llum. És la magnitud que l'ull pot detectar, mesura la brillantor 
de les fonts de llum o dels objectes tal com els veu l'ull humà. A major luminància 
més gran és la sensació de claredat. La unitat de mesura és el NIT [nt] i s’utilitza el 
luminancímetre. Per el disseny de projectes d’enllumenat exterior, existeixen els 
criteris de qualitat que serveixen per conèixer si la instal·lació compleix amb els 
requisits establerts. 

 𝐿 =
I

𝑆 · 𝑐𝑜𝑠𝛽 
 

5. Enlluernament: És un fenomen que apareix quan la diferència de luminàncies entre 
la tasca visual i l'objecte que s'observa és molt elevada. Hi ha dos tipus 
d'enlluernament i tots dos poden aparèixer per enlluernament directe o per reflexió 
sobre una superfície. 

 Molest: Apareix quan en un moment determinat hi ha massa llum. Aquest, 
afecta el confort visual, produint fatiga, però no disminueix la capacitat de 
visió. 

 Pertorbador: Es produeix per l'aparició d'un vel lluminós que provoca visió 
borrosa i amb poc contrast entre l'objecte i l'entorn. Redueix el camp visual i 
produeix fatiga.  
 

6. Contrast (K): El contrast és la diferència de lluminària que hi ha entre l'objecte i el 
fons, perquè l'individu sigui capaç d'identificar un objecte en un nivell d'il·luminació 
més baix. Quan el fons és més fosc que l'objecte que s'observa, el contrast és més 
gran i per tant més fàcil de visualitzar. 

 𝐾 =
𝐿0 − 𝐿𝑓

𝐿𝑓
 

 

On L0 és la luminància de l’objecte i Lf la del fons. 
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7. Vida Útil: La vida útil d'un llum, es defineix com el nombre d'hores de funcionament 
abans de patir una depreciació del 30%. Aquest paràmetre, s'utilitza per establir les 
dates en què s'han de substituir les làmpades, perquè arribats a la fi de la vida útil 
del llum, és més econòmic canviar els llums que mantenir-los. 

 
8. Luminancímetre: Instrument de mesura, precís, de la densitat lluminosa en cd/m2. 
 
9. Espectre òptic: Quan es fa passar la radiació emesa per un cos calent a través d'un 

prisma òptic, es descompon en diferents radiacions electromagnètiques depenent 
de la seva longitud d'ona donant lloc a un espectre òptic. Cada cos calent dóna 
origen a un espectre diferent ja que aquest depèn de la pròpia naturalesa del focus. 

10. Espectròmetre: Aparell per a observar els espectres, proveït de fotòmetre, que 
determina en cada punt la intensitat relativa de les radiacions de dos espectres 
lluminosos. 

 
11. Coordenades UTM: Cada zona UTM, és expresada per un nombre de fus (1-60) i 

una lletra de zona (C-X), i es descompon en regions rectangulars de 100 km de 
costat. Així doncs, es pot imaginar cada fus com un grill d'una taronja. Els valors de 
les coordenades UTM (X i Y) són sempre positius; els eixos cartesians s'estableixen 
sobre el fus, sent l'eix X l'equador i l'eix Y el meridià. Un exemple en seria el 29T 
548.929 4.801.142, on 29 indica el fus UTM, T la zona, el primer nombre (548.929) 
és la distància en metres a l'Est i el segon (4.801.142) és la distància en metres al 
nord. 

 

12. Estroboscòpic: És un efecte òptic que es produeix en il·luminar, mitjançant 
centelleigs, un objecte que es mou de forma ràpida i periòdica. Es diu així, a l'efecte 
visual a través del qual, ens sembla veure un cos que gira com detingut quan 
l’il·luminem amb una font de llum de ràpida acció, i que s'apaga i s'encén a la mateixa 
freqüència que la velocitat de gir del cos. 
 

13. Llum blava: Es tracta de la regió de llum visible més perillosa per al sistema visual 
humà. La seva longitud d'ona està compresa entre els 380 i 500 nm. És emesa per 
fonts naturals com el Sol, però també per fonts artificials com les bombetes LED o 
les pantalles dels dispositius electrònics (tauletes, televisors, ordinadors, 
smartphones, etc.). 
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2. Introducció 
Tot i que l’aparició de la tecnologia LED al món de l’enllumenat es donà molt més aviat del 
que tothom pensa, no ha estat fins l’última dècada on, la seva exponencial investigació, 
degut al constant descobriment i millora a les seves característiques, ha esdevingut una 
de les fonts d’il·luminació més venudes, per no dir la que més, originant canvis dins els 
paradigmes fins ara no qüestionats. La irrupció d’aquesta, ha significat, alhora, un gran 
avenç per a moltes altres tecnologies i sectors, dotant-los de noves possibilitats i oferint a 
enginyers o dissenyadors, entre altres, nous camins on treballar.  

Des del punt de vista dels rètols lluminosos, ha suposat una opció d’estalvi energètic, amb 
el conseqüent estalvi econòmic, una major visibilitat a qualsevol moment del dia, i la 
possibilitat d’utilitzar missatges dinàmics. Tot i això, l’ús desmesurat i en excés d’aquesta 
eina, genera un augment potencial de la contaminació lumínica, i de l’enlluernament a les 
vies de trànsit que, si més no, hauria de ser controlada i regulada.  

En aquest projecte doncs, es desenvoluparà un estudi luminotècnic dels sistemes de rètols 
amb tecnologia LED, on els objectius i l’abast seran els següents: 

 Objectius del projecte 
Començant la piràmide per la base, el primer dels objectius serà entendre el LED i les seves 
aplicacions. Alhora, caldrà estudiar els rètols lluminosos d’exterior i saber diferenciar-los segons 
la seva font de llum per, tot seguit, poder analitzar l’estat lumínic d’aquests, i els seus entorns, 
a zones urbanes i periurbanes. Farà falta doncs, aprendre a mesurar luminàncies, tant la seva 
metodologia, com l’ús dels instruments que facin falta per poder, entre d’altres, verificar que 
segueixen la legislació vigent. Per últim, es proposarien, si fos necessari, eines per millor l’art. 

D’altre banda, s’intentarà veure com es dissenyen les pantalles pel confort de les persones, 
per extrapolar les seves característiques principals als rètols i pantalles lluminoses exteriors, 
buscant crear un vincle que ajudi a regular millor aquestes últimes i la seva percepció. 

 Abast del projecte 
L’abast del projecte es basarà en tres etapes diferenciades: la organització i preparació de la 
informació necessària, la realització del treball de camp i, per últim, l’anàlisi d’aquest i les 
corresponents conclusions.  

La primera d’elles constarà d’un estudi profund de l’art i de mercat. La llum, els rètols i el LED 
en seran els pilars. En aquest punt, també serà essencial la recerca de tota la informació 
referida a la normativa i reglamentació. Dins la segona, es prepararà tot el material necessari 
tant per a fer les mesures com per l’anotació, i posterior estudi, d’aquestes. Tot seguit, 
s’avaluaran certs valors d’un seguit de rètols lluminosos, de diverses característiques, i que 
donin opció a debatre a continuació. A l’última, s’analitzaran les dades preses, es compararan 
amb els valors de referencia i s’extrauran les conclusions pertinents, fent èmfasi en possibles 
propostes de millora, si fes falta. 
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3. Estudi de l’art 

 Els rètols 
Els rètols, segons l’IEC [7], són tota aquella inscripció breu que, impresa o pintada sobre 
un suport, es posen en un lloc ben visible, per a informar al públic, com l’entrada d’un 
establiment, un carrer, etc... Així doncs, no cal dir que es tracta d’un objecte imprescindible 
avui en dia en la nostre societat, ja sigui per trobar quelcom específic, saber que és el que 
s’ofereix als establiments o, fins i tot, poder-nos orientar més fàcilment i saber on ens 
trobem. Aquests, però, han anat evolucionant i adaptant-se al llarg del temps, ja sigui per 
fer-los més entenedors, o per aconseguir una atenció extra per part dels que l’observen. 

Aquest fet, unit als avanços tecnològics, van fer aparèixer els primers rètols lluminosos. 
Amb aquesta nova forma de publicitat, d'una banda s’aconseguia cridar, amb més força, 
l'atenció dels clients que circulessin enfront dels negocis, a més d'identificar-los i 
diferenciar-los, amb un estil més modern i atractiu, diferent al que s’havia vist fins 
aleshores. Un rètol lluminós efectiu a qualsevol hora, tant de dia com de nit. Així doncs, 
s’obria un nou món als publicistes, on podien ser molt més creatius i arriscats que abans, i 
també per els enginyers, els quals havien d’aconseguir optimitzar i treure el millor 
rendiment possible a aquesta nova eina, estalviant energia i, per tant, diners, sense 
disminuir el seu nivell de lluminositat i atracció enfront els receptors o clients.  

 
Fig. 3.1. Rètols lluminosos a Times Square, Nova York. [20] 

D’aquest esforç, va néixer la figura de les làmpades LED. Una tecnologia innovadora, que 
obria un nou camí en el que treballar i infinites noves branques i paradigmes que, fins al 
moment, no havien estat qüestionats. Aplicades al sector dels rètols lluminosos, suposava 
la possibilitat d’un estalvi energètic, major visibilitat, independentment del moment del dia, 
la opció de proporcionar missatges dinàmics, etc...  

Però, ja se sap que de tot el que s’abusa acaba sent perjudicial, ja sigui per un mateix o 
per el que l’envolta. Aplicat a aquest tòpic doncs, l’ús exagerat i sense control d’aquesta 
mena de rètols, acabaria convertint qualsevol espai obert on s’instal·lessin, en autentiques 
bogeries sensorials per a la vista i/o el cervell dels receptors, creant alhora, un augment de 
la contaminació lumínica, i de l’enlluernament a les vies de trànsit. Per tant, era previsible, 
que tard o d’hora apareixerien lleis que regulessin els límits lluminosos d’aquests, com 
podrien ser la brillantor o l’enlluernament, entre d’altres. 
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 El desenvolupament de la llum 

Els rètols lumínics han anat de la mà de la evolució de la llum al llarg de la historia. Així, un 
avanç important en la segona, obria un sense fi de noves oportunitats on investigar per els 
primers. Es pot afirmar que l'invent del llum incandescent d'Edison al 1878 va contribuir, en 
gran mesura, en l'avanç de la humanitat, ja que a partir de llavors, l'home ha pogut millorar 
la seva qualitat de vida en prescindir, en bona part, d'espelmes, llums de gas i d’oli, per 
il·luminar les estances i llocs públics, en qualsevol moment del dia, sobretot en ciutats, 
poblacions i zones agrícoles que compten amb subministrament de corrent elèctric. Durant 
més de 120 anys, doncs, les làmpades incandescents han il·luminat les nostres vides, 
sobretot durant les nits, proporcionant llum artificial a carrers, fàbriques, comerços, 
hospitals, oficines i d’altres, sense oblidar el més important, les nostres llars. 

No obstant, analíticament parlant, ha resultat ser extremadament ineficient, ja que només 
el 10% de l'energia que consumeix acaba convertint-se en llum, mentre el 90% restant es 
perd, alliberant-se en forma de calor amb poca, o gairebé nul·la, utilitat pràctica. Com a 
conseqüència principal, la mala gestió de recursos com el carbó o el petroli per generar el 
corrent elèctric necessari, a més de l’alliberació d’una gran quantitat de CO2, en la seva 
producció, a l'atmosfera, la qual incrementa encara més l'escalfament global. Davant la alta 
despesa energètica d’aquestes, la comunitat científica sempre s’ha mantingut centrada en 
desenvolupar altres tipus d’objectes més eficients. L'any 1938, doncs, va aparèixer al 
mercat el llum fluorescent de tub recte, oferint una millor il·luminació comparada amb les 
làmpades incandescents tradicionals, un element que no s’escalfava tant i, sobretot, que 
tenia un menor consum energètic. Avui en dia, aquests continuen sent útils, sobretot en 
comerços, centres educatius, i llars de tot el món. 

 
Fig. 3.2. Evolució de les fonts de llum al llarg del temps. [21] 

Tot seguit, a la primera meitat dels anys 50, van aparèixer els llums halògenes, els quals 
van oferir, també, una major il·luminació i menor consum elèctric que les incandescents, 
però escalfant-se tant com aquestes. A finals de segle, es va desenvolupar un altre tipus 
de làmpada fluorescent que estalviava corrent elèctric, denominada CFL (Compact 
Fluorescent Lamp). La seva llum, és de menor mida que la de les convencionals i es 
fabriquen per a proporcionar una varietat de tonalitats de llum similar a les que ofereixen 
tant les làmpades incandescents com les fluorescents, amb l'avantatge que la varietat de 
casquets i connectors disponibles, faciliten que es puguin instal·lar en qualsevol 
portalàmpades per substituir una incandescent. 
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Tant els llums fluorescents com les estalviadores CFL, tenen l'inconvenient de contenir 
mercuri (Hg) en el seu interior, un metall perillós i altament contaminant que, si es trenca 
el vidre exterior que els recobreix, pot tenir conseqüències perjudicials tant per a la persona 
que el manipuli com per el medi ambient. Pel que fa a les làmpades incandescents, d'acord 
amb la normativa d'eficiència energètica aprovada a Brussel·les l'any 2008, va quedar 
prohibit fabricar-ne més a la Unió Europea, i es va preveure la seva total desaparició dels 
mercats l'any 2016. 

 
Fig. 3.3. Retirada del mercat de les bombetes incandescents. [22] 

Però entre tots aquests nous descobriments, n’hi ha un que va destacar amb força, per la 
novetat i els nous camins a explorar que obria, el LED. Tot i que el primer d’ells va ser 
comercialitzat l’any 1962, només tenia un color, el vermell, i no ha sigut fins l’última dècada 
on l’aparició de nous colors sumat a una enorme millora en l’eficàcia lluminosa, l’ha llençat 
a ser, encara que no molta gent entengui el seu funcionament, una de les paraules més 
sonades en el món tecnològic i comercial, com per exemple, en les empreses de televisors. 

 El LED 

El LED, acrònim de Light Emitting Diode, o díode emissor de llum, constitueix un tipus 
especial de semiconductor, que destaca per convertir en llum el corrent elèctric de baix 
voltatge que travessa el seu xip. Des del punt de vista físic, un LED comú es presenta com 
un bulb miniaturitzat, sense cap filament o element amb material perillós, amb l'avantatge 
afegit de que no contamina el medi ambient. 

Inicialment, el principal ús del primer díode LED de llum visible vermella que es va 
comercialitzar, va estar limitat a indicar, només, si un equip, aparell elèctric o electrònic, es 
trobava connectat a la font de subministrament de corrent elèctric, o en funcionament. 
Posteriorment, aquest díode va començar a formar part, també, de panells informatius, 
encara que el seu ús era molt limitat a altres aplicacions pràctiques a causa de l'escassa 
varietat de colors disponibles i la seva baixa eficiència lumínica. 

A l'actualitat, els nous materials desenvolupats pels investigadors han permès que es 
puguin reproduir tots els colors de l'espectre electromagnètic visibles a l'ull humà, incloent 
el blanc, i els no visibles com l'infraroig (IR) i l'ultraviolat (UV). Al mateix temps, s'ha 
incrementat l'eficiència lumínica dels LEDs, fins al punt que, avui dia, poden arribar a 
superar en alguns casos la il·luminació que normalment proporciona un llum incandescent 
de més potència. 
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El color que emet cada díode particular depèn, principalment, del material semiconductor 
que s'hagi emprat en la seva fabricació. Cada compost químic, propi a aquest, utilitzat en 
la fabricació d'un LED, permet l'emissió d'una llum d'un color específic, corresponent a una 
determinada longitud d'ona de l'espectre electromagnètic. 

 
Fig. 3.4. LEDs de diferents colors. [23] 

Tots els LEDs posseeixen una construcció sòlida. La principal característica que els 
diferencia d'altres fonts de llum és que no posseeixen filament ni parts fràgils de vidre, el 
que els permet absorbir vibracions extremes i cops sense arribar a trencar-se ni fer-se 
malbé. El xip emissor de llum, és la part principal d'un LED i es troba tancat en un embolcall 
o càpsula de resina epoxy, podent tenir formes i mides diferents. Des del mateix xip, 
parteixen dues terminals que travessen la seva base i surten a l'exterior perquè es puguin 
connectar a un circuit elèctric de corrent directe (CD), de manera que el LED quedi 
polaritzat directament. Quan el díode és nou, el terminal més curt correspon al pol negatiu 
(-) del xip, mentre el més llarg correspon al pol positiu (+).

Parts que componen un LED comú:  

1. Lent que forma part de l’embolcall protector.  
2. Encapsulat de resina epoxy. 
3. Xip o díode semiconductor emissor de llum.  
4. Copa reflectora.  
5. Enclusa. 
6. Base.  
7. Marca plana que identifica el terminal 

corresponent al càtode del xip.  
8. Terminal de connexió externa negatiu (-). 
9. Terminal de connexió externa positiu (+).  
10. Filferro d'or connectat a l'ànode i al terminal. 

Donat que el mercat és molt ampli, en aquest cas, la descripció correspon al LED típic, no 
el que es fa servir per il·luminar, sinó el que s’usa en semàfors, rètols interactius o pantalles 
dinàmiques a façanes, entre d’altres. D'acord amb les característiques de funcionament de 
cada LED [11], el xip pot operar amb una tensió o voltatge de polarització directa entre 1 i 
4 V aproximadament, i amb un corrent que fluctua entre 10 i 40 mA, el qual pot variar, 
també, en funció de la mida i el color de llum que emet cada un en particular. L'ús d'un 
voltatge o corrent superior al valor establert pel fabricant, pot escurçar la seva vida útil, o 
fins i tot, destruir-lo. La seva vida útil, en general, és extensa, de 50 mil hores 
aproximadament, comparades amb les mil hores que posseeixen les làmpades 

Fig. 3.5. Les parts del LED. [11[ 
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incandescents i les 10 mil de les fluorescents. En generar molt poca calor, la seva eficiència 
arriba a prop del 85% de l'energia consumida.  

És un llum el principi de funcionament del qual, és la fotoluminescència. Emet radiació 
lluminosa a través de la generació d'energia en la unió de dos semiconductors p-n. 
Utilitzada des de fa temps en senyalització, la seva aplicació en la il·luminació és 
relativament nova, i està en constant desenvolupament. S'aconsella el seu ús en llocs on 
sigui necessari un bon rendiment del color i baixos nivells d'il·luminació. Per a la decisió 
del LED correcte en funció del seu ús, la seva tria ha de ser extremadament curosa. En 
primer lloc, sota aquesta denominació genèrica s'inclouen tipologies molt diverses i de 
diferents qualitats. En segon lloc, és una tecnologia en ple desenvolupament i, 
escassament normalitzada, pel que les variacions de producte són molt freqüents. 

 
Fig. 3.6. Vista interior d'un LED. [17] 

D'altra banda, la seva elevada vida mitjana està condicionada a la pràctica per la qualitat 
de l'equip i al disseny tèrmic de la lluminària que, de no ser adequats, poden escurçar-la 
molt. A més, sent aquesta durada similar als deu anys de vida útil, i tenint en compte la 
dinàmica de desenvolupament del LED, és gairebé una garantia que s'utilitzarà durant un 
bon nombre d'anys un equip ja obsolet. La seva evolució fa que, d'aquí a pocs anys, 
aquestes condicions es superin, arribant a ser una font de llum d'ús molt ampli. 

 Tipus de LED 

Els díodes LED es classifiquen en cinc variants: 
1. Estàndard o comú. 
2. D'alta lluminositat. 
3. Agrupats. 
4. Matrius de LEDs. 
5. Agrupats com a font d'il·luminació. 

 Estàndard o comú 

Aquest, és el tipus més utilitzat en la majoria dels equips elèctrics i electrònics. La seva 
forma habitual és arrodonida, o cilíndrica, amb l'extrem superior en forma de volta. El seu 
diàmetre, pot variar entre els 3 i els 5 mm, encara que es poden trobar amb altres formes, 
com rectangulars, per exemple. Els díodes estàndard es fabriquen, habitualment, de colors 
vermell, verd i groc. 
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Fig. 3.7. Diferents tipus de díodes LED. [24] 

 D'alta lluminositat 

S'assemblen molt als LEDs comuns, encara que poden ser de major grandària i, sobretot, 
posseeixen més intensitat lumínica. Es fabriquen amb encapsulat transparent o amb colors 
tènues. Poden emetre llum vermella, ataronjada, groga, verda, blava i blanca d'acord amb 
la composició del xip. Es fabriquen també, amb casquet de rosca i baioneta (pressió) per 
col·locar-los directament en el portalàmpades. 

 Matrius de díodes 

Es constitueixen per agrupacions de díodes col·locats en diverses fileres, sent molt 
utilitzades en panells informatius alfanumèrics. L'agrupació més comú és la de LEDs 
vermells, tot i que n'hi ha que mostren la informació en altres colors. Una altra aplicació  
d’aquestes, són els displays de 7 segments. S’anomena així perquè, amb la combinació 
d’aquests set LEDs es pot formar tots els dígits numèrics, del 0 al 9, i, fins i tot, algunes 
lletres. Molt útil en equips de so, de reproducció multimèdia i, sobretot, en electrodomèstics. 

 
Fig. 3.8. Els 7 segments. [13] 

 Agrupats 

Es componen, generalment, de dos o més LEDs col·locats dins de la mateixa càpsula, el 
que permet obtenir una gran varietat de colors a la llum que emeten. Quan s'agrupen dos 
díodes, cada un d'ells emet un color independent si s’alimenten per separat, però quan 
s'encenen els dos junts, emeten un altre color diferent. La combinació més freqüent, 
consisteix a integrar un de color vermell i un de verd. Aquest sistema, el trobem 
comunament instal·lat, per exemple, en els carregadors de bateries, on generalment, el 
LED emet llum de color vermell al començament de la càrrega, canviant al llum verd quan 
aquesta es troba completa. 
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Una altra variant agrupada és la que conté tres LEDs per formar una triada RGB (Red-
Green-Blue). El més comú, té un ampli ús en il·luminació decorativa, ja que es poden 
obtenir 16 combinacions de colors diferents, incloent el blanc, amb l’avantatge de que es 
poden seleccionar i canviar manualment per mitjà d'un comandament remot. En façanes 
d'edificis, ambientació i altres ornaments, la variació de colors es pot controlar, també, per 
mitjà d'ordinadors. Els RGB s'empren igualment per formar pantalles de televisió gegants, 
molt emprades en espectacles a l'aire lliure. 

 

 Font d’il·luminació 

D'un temps ençà, la tecnologia dels LEDs ha experimentat un gran avanç fins a tal punt 
que actualment es poden substituir les làmpades incandescents per làmpades LED en una 
gran varietat d'aplicacions d'il·luminació. Al mercat, es poden trobar per a ús domèstic amb 
potències que van des de 1 a 25 watt (W), equivalents a làmpades incandescent entre 10 
i 150 watt i amb tonalitats semblants a les que s'obtenen amb les llums estalviadores CFL. 
Per assolir la potència requerida, s'agrupen diversos LEDs. Els llums d'aquest tipus, que 
emeten una llum més potent, estan proveïdes amb un dissipador de calor i amb casquet 
de rosca, de pressió, o un altre tipus de connector similar, perquè es pugui retirar el llum 
de la portalàmpada i substituir-la directament per una LED. Igual que les llums 
estalviadores CFL, els LED tenen un controlador encarregat de regular la tensió i el corrent, 
que flueix a través dels xips que componen la llum. 

 Aplicacions dels LED 

En la pràctica, els díodes LED tenen incomptables aplicacions diferents. Aquestes, han 
anat apareixent al llarg del temps i es creu que encara se’n poden descobrir de noves. 
Algunes de les seves utilitats actuals, entre d’altres, són: 

 Il·luminació d'interiors (habitatges, comerços, hospitals, etc.) 
 Il·luminació exterior d'edificis i façanes. 
 Decoració. 
 Cabina d'ascensors. 
 Escales i els seus esglaons. 
 Carrers i parcs. 
 Aparcaments de cotxes. 
 Llanternes. 
 Panells informatius i publicitaris. 
 Fars de cotxes. 
 Semàfors de trànsit. 
 Joguines. 
 Garlandes i adorns nadalencs. 
 Raig làser. 
 Pantalles gegants de televisió. 

 

 

Fig. 3.9. Pantalla LED programable. [25] 
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4. Estudi de mercat 

 Sistemes d’il·luminació de rètols publicitaris 

 Pantalles LED d’exterior 

Les pantalles LED a l'aire lliure es comuniquen directament amb l'audiència i atrauen clients 
potencials. Aquestes, es destaquen per la seva potència lluminosa i fàcil adaptabilitat als 
diferents escenaris. Així doncs, alguns dels llocs exteriors on s’hi pot trobar rètols d’aquesta 
mena, i les diferents utilitats, són les següents:  

 Pantalles d'estadis esportius: els marcadors LED mostren puntuacions en 
directe, repeticions, animacions, anuncis, etc. 

 Pantalles de desplaçament: mostren dades en temps real, com ara informació 
sobre el mercat de valors, titulars de notícies, canals de RSS, missatges breus, 
etc. 

 Pantalles transparents: amb nivells de brillantor de més de 6500 cd/m², s'utilitzen 
principalment en publicitat de finestres minoristes, centres comercials, aeroports 
i façanes de mitjans corporatius. Són fàcils d'instal·lar i desmuntar, a més de ser 
lleugeres. Proporcionen una gran transparència i, per tant, són adequats on es 
requereixi una alta visibilitat. 

 
Fig. 4.1. Façana d'un estadi controlada per LEDs a Munich, Alemanya. [26] 

En una pantalla LED, milers de petits díodes estan alineats un al costat de l'altre per crear 
una imatge. Aquest tipus de senyalització és particularment popular a l'aire lliure, ja que és 
resistent, durador i fàcil de veure, fins i tot a la llum del dia. Com a característiques generals 
doncs, es podria definir el LED com: 

 Rendible i destacat. 
 Lluminositat viva i impactant. 
 Impermeable i resistent. 
 Es pot accedir de manera remota al contingut. 
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Després de revisar les seves qualitats, no sembla pas exagerat assumir que, la tendència 
d’utilització d’aquest sistema lluminós dins el mercat és creixent, i són diversos els països, 
amb la Índia al capdavant, que actualment treballen per optimitzar i integrar programari que 
funcioni bé amb el maquinari LED. Tot i aquests aspectes positius, hi ha diversos factors a 
tenir en compte davant la decisió de la seva compra: 

 El cost real d'una pantalla LED és el nombre total de díodes. La mida de la caixa 
que els allotja no és realment important quan es tracta de preus ja que, de fet, 
aquesta caixa és relativament barata.  

 La densitat de díodes és un bon indicador per comparar el rendiment de la 
pantalla. Més LEDs per píxel, generalment signifiquen major brillantor i millor 
rendiment. Una pantalla de baixa brillantor i il·legible no ajudarà a augmentar 
les vendes perquè és menys probable que cridi l’atenció dels receptors. 

 Una altra consideració és l'angle de visió. Els LEDs poden exposar un feix de 
llum estreta, dirigida com una llanterna, o amplia, per exemple, a tota una 
habitació. 

La candela per metre quadrat (cd/m²) és la unitat fotomètrica de luminància en el SI, i s'usa 
com a mesura de la llum emesa en una àrea de 1m2. Aquesta unitat, també anomenada 
nit (nt), s’usa per especificar la brillantor que emet una pantalla LED a la seva màxima 
potència i en color blanc. 

Els nivells de lluminositat d’aquestes, permeten ser col·locades en llocs exposats a plena 
llum sense perdre visibilitat dels seus continguts. Gràcies a això, les pantalles LED gegants, 
s'han convertit en un dels elements publicitaris més reclamats en el sector de la publicitat 
exterior. A continuació, es mostra una comparació de la lluminositat de les d’aquestes eines 
publicitàries respecte a altres sistemes: 

S'entenen com a pantalles LED d'exterior les resistents a la pluja i exposades en pals o 
façanes d'edificis, on el sol incideix de forma directa. En el cas de les pantalles gegants, 
s’utilitzen diversos plafons més petits, normalment de 50x50cm, per tal de formar-ne una 
amb les dimensions que es busquin 

 
Fig. 4.2. Pantalla gegant LED d’exterior. [39] 

Pel que fa a la protecció contra la pluja, a part de que acostuma a encarir molt el seu preu, 
la realitat és que la lluminositat d'una pantalla és totalment independent a la seva protecció 
ambiental. 
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D’altre banda, tenim que el lux és la unitat derivada del SI per mesurar el nivell 
d'il·luminació. Es pot definir com el flux lluminós rebut per una superfície. Bàsicament, 
podem dir que mesura la quantitat de llum que tenim en un metre quadrat. És important 
tenir en compte que un lux equival a un lumen/m2.  

Així doncs, segons el tipus de rètol que s’usi, s’hauran de tenir en compte les següents 
consideracions: 

 Rètols il·luminats des de l'exterior: La il·luminació ha d'anar dirigida de dalt a 
baix, concentrant-se en l'àrea del rètol, sense sobrepassar les seves vores. En 
zona urbana, el nivell d'il·luminació sobre el rètol no ha de superar els 2000 lux 
si el fons és de color clar, i 4000 lux si és de color fosc. [32] 

 Il·luminació interior (caixes de llum): Els valors de luminància adequats són 
idèntics al cas anterior. En el cas dels rètols il·luminats per làmpades interiors, 
pot plantejar-se un càlcul aproximat dividint la potència total d’aquestes, per la 
seva superfície.  

Tot hi això, per als estudis de lluminositat, és més precís analitzar l’entorn en cd/m2 ja que 
es tracta del que realment es veu, la llum emesa, en aquest cas, per els rètols. 

 Els rètols de Neó  

Tot i que els rètols de neó han estat tradicionalment el líder en la publicitat empresarial, el 
mercat LED s’està fent cada vegada més popular. Aquests, tot hi tenir la mateixa funció, 
són completament diferents en la seva composició. Per tal de diferenciar-los, tot seguit 
s’expliquen les diferències clau entre ells. 

Una de les diferències més significatives entre la il·luminació LED i la de neó és que la 
segona s'adapta a un tub de vidre fet a mà. La llum, es crea a partir de reaccions amb un 
gas inert que emet un color fluorescent a causa de l'alliberament de l'energia. Així, 
s’aconsegueix emetre una llum càlida i acollidora. Els tubs, tot hi estar molt ben elaborats, 
són molt fràgils, i existeix el risc de danyar-lo si es manipula de manera incorrecta. Si aquest 
es fa malbé, el sistema hauria de tenir una protecció de circuit obert, el corrent del qual 
deixarà de fluir automàticament per evitar accidents no desitjats. A causa d'aquesta 
característica de seguretat i la seva representació atractiva, els productes amb senyals de 
neó són l'elecció més popular per a empreses de tots els sectors.  

 
Fig. 4.3. Rètols de neó a París, França. [27] 
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Els llums LED, es creen mitjançant díodes emissors de llum (LED) que estan encastats de 
manera que la llum que emeten es superposi i generi una font constant de llum. En 
comparació amb les de neó, aquestes són brillants, però la seva aparença pot ser més 
freda i rígida a la vista. Són un concepte modern i, per tant, es pot entendre com a futurista, 
però no vol dir que aquest sigui el més encertat o atractiu per a tots els cassos. Els senyals 
LED, solen ser més lleugers i estar més protegits que les llums de neó, ja que sovint es 
troben embolicats en la seva pròpia jaqueta de polímer per tal de protegir cada díode del 
dany extern. Tot i això, si es trenquen, són difícilment reparables. Un altre inconvenient és 
que només es poden fixar en determinades posicions i, per tant, les lletres sovint poden 
veure's poc atractives. Per últim, els colors emesos són força repetitius, en comptes de ser 
variats com es veuen sovint en els de neó. 

Si es busca l'opció d'il·luminació o senyalització més eficient energèticament, el LED utilitza 
molta menys energia que el neó. Les bombetes de neó necessiten 15.000 volts per 
funcionar, mentre que els LED necessiten, només, 24 volts. Si es pensa en una gran 
pantalla a l'aire lliure, recorrent a la segona opció, significa un gran estalvi en els costos de 
funcionament. Tanmateix, per a una entrada de negoci o una petita pantalla de llum, el cost 
real de funcionament d'il·luminació d’ambdues opcions és molt similar, de manera que 
s’hauran de comparar altres criteris per la seva selecció. 

 
Fig. 4.4. Tub de neó. [28] 

Observant la diferència de costos entre els rètols LED i els de neó, de nou s’aprecia la 
previsible dependència envers la mida de la pantalla lluminosa que es vol crear. Per a 
pantalles grans i exteriors, el LED funciona al voltant d'un 10% més barat que els cartells 
de neó, però, de nou, cal preguntar-se si l'estalvi de costos val la pena. Pel que fa a la vida 
útil, un senyal de neó, per norma general, acostuma a funcionar durant més temps que un 
LED sense necessitat de reparació o substitució de components, de manera que cal tenir 
en compte aquestes consideracions quan s’avaluïn els costos. Al parlar de grans costos, 
aquest fet pot inclinar l'equilibri a favor del LED, però d’altre banda, per als senyals 
d'interior, més petits, la diferència de preu entre ells és reduït i dependrà més de la 
predilecció del propietari. 

 Els rètols retroil·luminats  

Els rètols retroil·luminats, tal i com el seu nom indica, són suports, de diferents materials 
com paper, tèxtil, lona o metacrilat, entre d’altres, dissenyats per ser il·luminats per darrere. 
S'imprimeixen digitalment, de forma personalitzada i mesura, i són una bona solució per 
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atreure l'atenció dels clients en forma de cartells, rètols, caixes de llum o tanques 
retroil·luminades. 

També anomenats, caixa lluminosa, caixa de llum o pantalla LED, es compon d'un marc 
rígid en el qual s'encaixa una tela amb una imatge, i es retroil·lumina des del seu interior 
amb tecnologia LED. Habitualment, s'utilitza amb finalitats publicitàries o decoratives, i 
actualment estan tenint un gran impacte en l'àmbit de l'interiorisme i als aparadors de 
botigues. Aquestes caixes de llum, poden ser de paret, terra o en suspensió, segons l’ús i 
el lloc on es vulguin situar. Alhora, també  poden adoptar diverses formes i mides seguint 
el mateix criteri. Des de petits, i extrafins, marcs lluminosos ideats per il·luminar amb 
elegància i intensitat, fins a enormes murals retroil·luminats, tots ells fabricats amb 
tecnologia LED, que garanteix la màxima durabilitat i el menor consum energètic. En 
aquest sentit, la suma de vistositat i elegància que es pot assolir amb la retroil·luminació 
actual, resulta molt avantatjosa. Un rètol d'alta visibilitat, que al mateix temps presenta un 
aspecte cuidat i innovador, pot convertir-se en tota una eina publicitària a partir d'un 
element quotidià per a qualsevol local. 

Si més no, el LED ofereix l'oportunitat d'aconseguir una il·luminació neta i potent, amb una 
impressió moderna, respectant i realçant els codis de colors propis de la imatge del rètol i, 
tot això, amb un cost més que raonable. Així doncs, sembla ser una opció a tenir en 
compte. Avui en dia, resulta més econòmic que mai mantenir encès el cartell retroil·luminat, 
ampliant així, les possibilitats d’aprofitar els seus avantatges. 

 
Fig. 4.5. Rètol retroil·luminat o caixa amb llum a l’interior. [15] 

 Els rètols fluorescents 

Una llum fluorescent, és sovint, un tub llarg i recte que produeix llum blanca. La idea darrere 
d'una llum d’aquest tipus, és simple. Dins d'ella s’hi troba vapor de mercuri (Hg) a baixa 
pressió que, quan aquest ionitza, emet llum ultraviolada. Els ulls humans, no són sensibles 
a aquesta mena de llum, però si la seva pell. Per tant, l'interior dels tubs es recobreix amb 
una fina capa de fòsfor, una substància que pot absorbir l'energia que li arriba i emetre-la 
en forma de llum visible. Aquesta, doncs, és la que perceben les persones. 
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Els principals avantatges del LED respecte al tub fluorescent són el menor consum 
energètic, el fàcil manteniment, i la seva vida útil més duradora, al voltant de les 10.000 o 
20.000 hores de diferencia. Estan molt ben aïllats, així que es pràcticament impossible que 
s’espatllin a causa de la pluja o altres fenòmens meteorològics. A més a més, quan un dels 
díodes s’espatlla, amb prou feines es nota, ja que la superfície és menor a la del tub 
tradicional. 

Per posar-li algun però als rètols lluminosos amb tecnologia LED, es podria dir que el cost 
d'adquisició inicial és més elevat que el dels tubs fluorescents. No obstant, com ja s’ha 
assenyalat anteriorment, un cartell realitzat amb LEDs consumeix fins a un 70% menys 
que un de fluorescents, així que aquesta inversió pot ser recuperada amb facilitat. 

 Sistemes de rètols dinàmics 

Els nous formats de publicitat en moviment amb text, vídeos i imatges, han deixat enrere 
els antics formats estàtics. Avui en dia, els consumidors volen rebre les ofertes a tot color, 
i una solució a aquest tipus de reclams són els rètols electrònics i les pantalles LED. 

Aquestes pantalles són valides tant per exterior com per interior, gràcies al seu ajust de 
brillantor. Això permet veure la imatge de forma perfecta a plena llum del dia. A més a més, 
són resistents a qualsevol incidència climàtica. La combinació d'aquestes dues qualitats 
les fa perfectes per a qualsevol espai. 

La qualitat d'imatge d'una pantalla LED depèn de la densitat de punts lluminosos (píxels) 
que la componen. Per això, la resolució, el número de píxels per metre quadrat, representa 
la qualitat en una imatge gràfica. A major nombre de punts lluminosos, o major resolució, 
millor qualitat d'imatge s’obtindrà. 

 
Fig. 4.6. Semàfor dinàmic a partir de LEDs. [30] 

Dintre d’aquestes pantalles, s’hi troben dos tipus de píxels: 

 PIXEL SMD (Surface Mount Device)  
Es tracta d’un dispositiu muntat directament sobre la superfície de la placa, compost 
de LEDs d'última generació i de mida molt reduïda. Si la pantalla és instal·lada a 
l’interior, no necessita tanta lluminositat, ja que no pateix directament la llum solar. 
Gràcies a això, els díodes utilitzats poden ser més petits i possibiliten majors 
resolucions al tenir una densitat més gran. Aquests LEDs es poden instal·lar en tres 
colors, els RGB.  
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 PIXEL DIP (Paquet Duel Line In) 
Aquest tipus de LEDs són els més tradicionals. Contenen dos passadors de 
connexió sobre la placa del circuit imprès. Per la seva fiabilitat i major durada, són 
els díodes que s'utilitzen, entre d’altres, en les llums dels semàfors. Les seves 
característiques, són les següents: 

• Té una fàcil instal·lació tant a pantalles interiors com exteriors.  
• Té una alta definició amb un important estalvi d’energia i una baixa emissió 

de calor. 
• La programació ve donada per la pantalla (x-show, Ledart, etc...). 
• Models en 1 i 2 cares. 
• Programació amb ordinador PC que admet molts models de fonts i dibuixos 

Unicode. 
• La pantalla té memòria interna, les dades es carreguen amb USB. 
• Tipus de connexió USB / cable Internet / Wifi per enviar senyal de 

programació a distància / connexió RJ45 (en funció de model). 
• La pantalla pot disposar de sortida d'àudio, mòdul de temperatura, mòdul de 

rellotge, connexió HDMI, i mòdul de control de lluminositat. 
• Bastidor fix reparable per part davantera i posterior (segons model). 

 
Gràcies a totes les seves bones prestacions, les opcions d'ús són infinites: 
exposicions, rètols personals, taxis i cotxes, façanes d'edificis, espectacles, publicitat 
exterior, rètols comercials, esdeveniments, discoteques, aparadors, etc... 

 Normativa i reglamentació de referencia  

Com ja s’ha comentat amb anterioritat, l’efecte principal de la implantació de rètols 
lluminosos a les zones urbanes i periurbanes, és la potencial generació de contaminació 
lumínica. Seguint aquest raonament, aquesta, té diversos efectes negatius en molts 
àmbits, entre els quals destaquen: 

 Afecció als éssers vius: la invasió de llum artificial en zones que no es volen 
il·luminar, com habitatges o espais naturals, genera molèsties a les persones i 
altres éssers vius que hi habiten. 

 Afecció a les observacions astronòmiques: es produeix en interaccionar la llum 
amb les partícules de l'aire, cosa que provoca que part del feix sigui desviat de 
la seva direcció original i s'escampi en totes direccions. Aquest procés s'altera si 
hi ha partícules contaminants a l'atmosfera com fums, aerosols o humitat 
ambiental. 

 Enlluernaments: s'originen quan la llum d'una font artificial incideix directament 
sobre l'ull, i resulta més intens com més adaptada a la foscor estigui la visió. 
Aquesta llum directa, presenta una intensitat bastant superior a la que arriba 
reflectida pel terra i pels objectes que es troben, el que indueix una disminució 
temporal de la visibilitat. Això ocasiona una reducció de la seguretat viària. 
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 Consum energètic: la sobre il·luminació implica un consum energètic innecessari 
i, per tant, un increment de l'energia que han de subministrar les centrals 
elèctriques. Aquest fet repercuteix en una major generació de contaminants i en 
un major cost econòmic. 

Així doncs, sembla que hi ha motius suficients com per preocupar-se i tenir en compte 
aquest fenomen, i sembla obvi, que ha de ser regulat. En aquest punt, s’ha fet una recerca 
extensa de tot el material relacionat amb la normativa i reglamentació de referencia dels 
rètols lluminosos, amb l’objectiu de trobar lleis especifiques, o valors, que limitin l’ús o les 
característiques d’aquests. 

 
Fig. 4.7. Piccadilly Circus, Londres. [17] 

 Instruccions tècniques sobre enllumenat exterior a Espanya  

Fent una recerca sobre les instruccions tècniques que cal tenir en compte, sobre 
l’enllumenat exterior a l’estat espanyol, s’ha trobat el REEAE i la seva corresponent Guia 
d'Aplicació, una documentació de vital importància per a qualsevol instal·lador. El seu 
objectiu principal és aconseguir, cada vegada, instal·lacions lumíniques més eficients. Amb 
aquest motiu, tot hi ser redactada l’any 2008, actualment es disposa d’una versió revisada 
i actualitzada l’any 2013. 

A continuació, en els següents punts, es detalla informació referent a la normativa i 
reglamentació de referencia trobada en les guies, relacionada amb aquest treball, el Real 
Decret 1890/2008 sobre el reglament general, i les EA-02 i EA-03 [3], sobre els nivells de 
il·luminació i la resplendor lluminosa nocturna i llum molesta respectivament, així com altre 
informació particular de diferents comunitats autònomes. Els nivells màxims de luminància 
o d'il·luminació mitjana de les instal·lacions d'enllumenat que apareixen, no podran superar 
en més d'un 10% els nivells mitjans de referència que estableixen les ITC. A Catalunya, hi 
ha el Decret 190/2015 [4], que té una classificació quasi idèntica a l’anterior i, per tant, per 
àmbit geogràfic i per jerarquia legislativa, s’ha considerat el primer. 
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 Resplendor lluminosa nocturna 

La resplendor lluminosa nocturna, o contaminació lumínica, és la lluminositat produïda al 
cel nocturn per la difusió i reflexió de la llum en els gasos, aerosols i partícules en suspensió 
a l'atmosfera, procedent, entre d'altres orígens, de les instal·lacions d'enllumenat exterior, 
bé per emissió directa cap al cel o reflectida per les superfícies il·luminades. Tot seguit, es 
classifiquen les diferents zones en funció de la seva protecció contra la contaminació 
lluminosa, segons el tipus d'activitat a desenvolupar en cadascuna d’aquestes àrees. 

 
 
Degut a aquest sistema d’àrees, ha hagut d’aparèixer, a la força, el concepte de zonificació. 
En general, pel que fa al medi ambient, quan una activitat potencialment contaminant de 
l'atmosfera no pot ser totalment controlada, la idea bàsica que s'utilitza consisteix a evitar 
que les conseqüències ambientals degudes a aquesta possible contaminació perjudiquin 
igualment en totes les localitzacions o situacions. Per tant, el sistema de zonificació ha de 
servir de referència per regular i resoldre els possibles conflictes que puguin derivar-se. 
Així doncs, existeixen unes distàncies mínimes entre els límits de cada zona, per tal de 
poder controlar millor el resplendor total.  

 Els nivells màxims per a rètols 

La intrusió lumínica, es pot valorar com a il·luminació intrusa o com a intensitat lluminosa 
emesa per un llum. La llum intrusa, o molesta, és la procedent de les instal·lacions 
d'enllumenat exterior que dóna lloc a incomoditat, distracció o reducció en la capacitat per 
detectar una informació essencial i, per tant, produeix efectes potencialment adversos en 
els residents, ciutadans que circulen i usuaris de sistemes de transports. 

 

 

Classificació 
de zones Àrea Descripció 

E1 Àrees amb entorns o 
paisatges foscos 

Observatoris astronòmics de categoria 
internacional, parcs nacionals, espais d'interès 

natural, àrees de protecció especial, on les 
carreteres estan sense il·luminar. 

E2 Àrees amb lluminositat 
baixa 

Zones periurbanes o extraradis de les ciutats, 
sòls no urbanitzables, àrees rurals i sectors 

generalment situats fora de les àrees 
residencials urbanes o industrials, on les 

carreteres estan il·luminades. 

E3 Àrees amb lluminositat 
mitja 

Zones urbanes residencials, on les calçades 
estan il·luminades. 

E4 Àrees amb lluminositat 
alta 

Centres urbans, zones residencials, sectors 
comercials i d'oci, amb elevada activitat durant 

la franja horària nocturna. 

Taula 4.1. Classificació de zones de protecció contra la contaminació lluminosa. [3] 
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La luminància emesa per l’enllumenat exterior comercial i publicitari, en funció de la seva 
superfície (S) ha de ser inferior al nivell més restrictiu que li correspongui. Aquests valors, 
venen donats a la taula següent:  

 

Superfície (m2) Luminància màxima (cd/m2) 

S ≤ 0,5 1.000 

0,5 < S ≤ 2 800 

2 < S ≤ 10 600 

S > 10 400 

Taula 4.2. Nivells de luminància màxima, segons la superfície, de senyals i anuncis lluminosos. [3] 

A fi de minimitzar els efectes de la llum intrusa o molesta procedent d'instal·lacions 
d'enllumenat exterior, sobre aquests, les instal·lacions d'enllumenat exterior, amb excepció 
de l'enllumenat festiu i nadalenc, es dissenyaran perquè compleixin els valors màxims dels 
següents paràmetres: 

a. Luminància (L) de les lluminàries mesurada com Intensitat lluminosa (I) emesa 
per cada llum en la direcció potencial de la molèstia. 

b. Luminància màxima (Lmax) de senyals i anuncis lluminosos. 

En funció de la classificació de zones, la llum molesta procedent de les instal·lacions 
d'enllumenat exterior, es limitarà als valors indicats a la següent taula: 

 

 

Paràmetres 
luminotècnics 

Valors màxims 

E1 E2 E3 E4 

Intensitat 
lluminosa (I) 2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd 

Luminància 
màxima de 

senyals i anuncis 
lluminosos (Lmax) 

50 cd/m2 400 cd/m2 800 cd/m2 1000 cd/m2 

Increment de 
llindar de contrast 

(TI) 

Tipus d’enllumenat 

Sense 
il·luminació ME5 ME3 / ME4 ME1 /ME2 

TI = 15% per 
L=0,1 cd/m2 

TI = 15% per 
L=1 cd/m2 

TI = 15% per 
L=2 cd/m2 

TI = 15% per 
L=5 cd/m2 

Taula 4.3. Limitacions de la llum molesta procedent d’instal·lacions d’enllumenat exterior. [3] 
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Els nivells màxims d’il·luminació intrusa, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció 
contra la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació d’il·luminació, són 
els següents:  

Zona de 
Protecció 

Il·luminació intrusa (lux) 

Horari de vespre Horari de nit 

E1 2 1 

E2 5 2 

E3 10 5 

E4 15 10 

Taula 4.4. Il·luminació intrusa màxima segons l’horari i la zona de protecció. [3] 

 A tenir en compte 

A continuació, es pot trobar informació important sobre la normativa, que no apareix amb 
anterioritat, i que s’ha de tindre en compte. Aquesta, ha estat extreta de l’ordenança 
municipal reguladora de la publicitat exterior de l’ajuntament de Madrid [5], del Decret 
190/2015 de Catalunya [4], i de l’adaptació de les instal·lacions d’enllumenat exterior 
d’Andalusia [2]. 

 Horaris de funcionament: Els elements d'identificació i senyalització d'activitats, 
que compten amb il·luminació, podran encendre des de les 7 del matí i fins a les 
12 hores de la nit o mentre que l'establiment romangui obert al públic en funció 
de la seva activitat, excepte les creus de les oficines de farmàcia, que podran 
romandre enceses les 24 hores del dia. A més a més, en zones classificades 
com E1 i E2, l'enllumenat exterior que no sigui necessari per motius de seguretat, 
es mantindrà apagat durant l'horari nocturn. Per a Catalunya, es limita a les 
23:00, ampliant a la mitjanit en horari d’hivern i fins la 01:00 al d’estiu. 

 Direcció de la llum: L’enllumenat de senyals i anuncis lluminosos es realitzarà 
mitjançant lluminàries que emetin el flux lluminós de dalt a baix.    

 Cost dels rètols LED 
Per últim, sembla interesant fer un estudi del cost real d’aquests rètols per saber quan 
costaria implantar-lo. S’ha decidit fer una recerca dels més comuns, en diferents pàgines 
web de botigues especialitzades, calculant el seu valor superficial unitari. Finalment, 
s’ha fet una comparació gràfica amb l’àrea del panell que es ven, per veure quin cost té 
el metre quadrat segons la dimensió que agafem de rètol. A continuació, es mostren les 
dades recollides, per els que s’ha vist que s’utilitzen més dins el treball de camp, i que 
es podrien tindre en compte si es tingues un establiment per incrementar l’atracció des 
de l’exterior. 
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 Rètol retroil·luminat amb llum LED (Caixa de llum) 

 
Fig. 4.8. Representació gràfica de la relació Preu unitari - Àrea d'un rètol LED retroil·luminat. 

 Banderola lluminosa 

 
Fig. 4.9. Representació gràfica de la relació Preu unitari - Àrea d'una banderola LED retroil·luminada. 

Primer de tot, aclarir que per a la tria de la millor recte d’ajust en tots dos casos, s’ha 
usat el coeficient de determinació, definit com a R2, proporcionat per el mateix software 
de tractament de dades utilitzat, en aquest cas Excel, de Microsoft, i de valor real 
contingut dins el rang [0,1], sent 1 l’ajust perfecte.  

Gràcies a elles, potencials decreixents, és fàcilment observable que el cost del metre 
quadrat disminueix, i per tant, és més eficient i econòmic, quan la superfície del rètol és 
major. Per tant, es pot extreure, sense dubte, que a major cost del rètol, aquest sortirà més 
car però estalviarem en el cost unitari. Si es té la capacitat per adquirir-los, guanyarem en 
visibilitat i atracció enfront els usuaris de la via, sabent que proporcionalment no està sortint 
més car que si en compréssim més d’un de menor mida.  

Cal afegir que existeixen variants per a la compra del producte, majoritàriament en 
l’aspecte visual, que incrementen el seu preu al donar-li un toc d’exclusivitat. De mitja, el 
cost d’un rètol LED pot augmentar uns 48€ depenent de si la seva apertura és lateral o 
frontal, i entre 15 i 25€ si el seu perfil passa a ser negre en comptes de blanc.  
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Fig. 4.10. Opcions d’apertura i color per a la personalització del rètol. [34] 

En quant a consum, aquests generen una potència en Watts que depèn de la seva 
dimensió i de la densitat de LEDs que tingui en el seu interior. Majoritàriament, aquest sol 
estar al voltant de 20W/m2. Així doncs, podem extreure també que a major superfície, més 
consum, i que si volem reduir aquest, haurem de reduir la densitat de díodes, sent 
conscients de la conseqüent pèrdua de lluminositat i, per tant, d’atracció envers els clients 
potencials.  

Durant la recerca, hi ha informació que s’ha extret del valor de mercat i que no està de més 
tenir en compte. És el cas de les pantalles LED amb text personalitzable i el de les gegants, 
tots dos cassos, òbviament, per exterior. La primera, tot i poder ser mol variada, acostuma 
a ser de dimensions no massa grans i s’ha analitzat al seu nivell més bàsic, per a díodes 
monocolors. El seu cost, varia considerablement segons la botiga i no segueix una 
tendència clara, per el que és recomanable, en cas de voler adquirir alguna, fer una recerca 
a diferents establiments, ja que estalviarem diners. Altres funcionalitats, com el tipus de 
control remot o la varietat de colors i efectes augmentaran el seu preu.  

 
Fig. 4.11. Estanc que disposa d'una caixa de llum i una banderola alhora. (Barcelona, 2019) 

En segon lloc, com és el cas de la Figura 4.3, les pantalles gegants no es composen de 
una sola placa, sinó que consisteixen en més d’una, unides, per tal de crear la superfície 
que es vol. Aquestes, acostumen a ser de dimensions estàndard, 50x50 cm, i el preu és el 
més gran estudiat fins el moment, oscil·lant al voltant dels 600€ per unitat, ja que permet 
la visualització de qualsevol tipus de contingut. El seu cost final, però, és major, ja que fa 
falta material addicional, com cablejat o una estructura de suport, necessari per el seu 
correcte funcionament. El seu consum és elevat, i té unes luminàncies genèriques de 
4.000, 5.000 o 6.200 cd/m2 [36], valors, en qualsevol cas, considerables.  
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 La il·luminació d’interiors: els llocs de treball i les 
pantalles de visualització 

Per tal d’entendre millor el concepte de la il·luminació a l’exterior i les seves conseqüències, 
sembla oportú analitzar, de forma genèrica, les característiques lumíniques habituals als 
interiors. Disposar d’una il·luminació adequada, sense excés ni falta de llum, millora el 
confort i redueix la fatiga visual, per tant, passa a ser un factor prioritari a tindre en compte 
ja que no només es tracta d’una característica funcional i decorativa, sinó que pot afectar 
a la salut humana. En funció de l’activitat que es vulgui desenvolupar en un espai 
determinat, doncs, serà necessària una quantitat mínima de llum per tal d’aconseguir la 
il·luminació òptima i més adient per a nosaltres.  

Si s’intenta anar una mica més enllà, avui en dia, l’ús de tota mena de pantalles interactives 
dins de casa, és gairebé unànime. De totes mides, i amb un sense fi d’utilitats, començant 
per els telèfons mòbils i acabant per els televisors, cada vegada més grans, sense passar 
per alt els ordinadors, tablets, reproductors de música o rellotges, entre d’altres. Vivim 
doncs, sense quasi donar-li valor, envoltats d’elements que contribueixen, en major o 
menor grau, a la il·luminació de la llar, i al conseqüent augment de l’afectació de la llum 
sobre nosaltres. 

 
Fig. 4.12. La contaminació lumínica de la pantalla de treball pot ser perjudicial per a la persona que l'usa. [43] 

Relacionant-ho amb informació explicada amb anterioritat, tots aquests elements podrien 
estar afectant al nostre cos, contribuint a produir fatiga i molèstia. Sembla lògic, que el fet 
de passar diàriament un temps raonable observant fixament qualsevol d’ells genera, si més 
no, cansament per als nostres ulls. Però, el simple fet de tenir aquestes pantalles enceses, 
genera la suficient il·luminació com per poder afectar-nos indirectament? Si això fos cert, i 
fent una analogia amb les pantalles d’exterior, els rètols LED, podria donar-se el cas de 
que l’ús d’aquests, també tingués alguna influencia sobre la salut dels vianants, 
incrementant el que és conegut com a contaminació visual. 
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 Contaminació visual 

Entre els diferents tipus de contaminació existents, la contaminació visual representa un 
problema social que afecta la salut física i mental dels individus que estan en contacte amb 
ella. És tot allò que està en el paisatge, que afecta o molesta la vista, i que el cervell, en no 
poder assimilar-ho del tot, genera estrès visual. Això, és producte de l'excessiva quantitat 
d'elements que contenen aquests ambients, tant interiors com exteriors.  

 

Fig. 4.13. Contaminació visual per excés de rètols lluminosos. [41] 

La contaminació lumínica és un dels exemples més evidents de la contaminació visual, i la 
seva presència en molts anuncis publicitaris, pot ser la causant de diverses conseqüències, 
des de petits mals de cap fins greus accidents de trànsit. En el cas dels éssers humans, la 
sobre estimulació en el sentit de la vista genera problemes visuals i estrès en el globus 
ocular, degut a que necessita esforçar-se més per assimilar la informació. Aquest tipus de 
contaminació, pot produir un deteriorament en la salut, causant ansietat, angoixa, mals de 
cap, nerviosisme i estrès psicològic en les persones. 

Així mateix, la quantitat d'informació visual als carrers i autopistes pot causar distraccions i 
accidents de trànsit, que poden posar en risc la vida dels conductors i vianants. En el cas 
de la contaminació lumínica, les conseqüències recauen directament en el cel nocturn, ja 
que no permeten veure les estrelles ni els planetes per l'excés de llum que es desprèn a 
les zones urbanes. 

 Pantalles de treball o visualització 

S’ha decidit doncs, fer una petita cerca de les característiques lumíniques de les pantalles 
de treball o visualització en espais d’interiors, i si existeix alguna mena de normativa o 
recomanacions al respecte. Aquestes, han de ser capaces de proporcionar una luminància 
d'almenys 35 cd/m2 per tal d’assolir el mínim necessari perquè sigui processada, sense 
problemes, per l’ull. No obstant això, el nivell preferit de luminància se situa al voltant de 
100 cd/m2, sobretot en entorns d'alta lluminositat. 
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Les condicions de contrast i equilibri de luminàncies avaluen la influencia de l’entorn en les 
condicions visuals. La sensibilitat a les diferències de luminància, és la facultat de percebre 
la variació d’aquesta propietat lumínica entre superfícies veïnes. Aquesta, depèn, entre 
d’altres,  de la mida de les superfícies, la luminància d'adaptació i del temps d'observació. 

Els canvis de luminància massa bruscos en l'àrea de treball o entre la pantalla i les 
superfícies de l'entorn, incloses les del camp visual llunyà, poden conduir, sobretot, a 
l'aparició de fatiga visual. Un aspecte a tindre en compte, doncs, seria l'adaptació de l'ull a 
les diferents luminàncies repartides per tot el camp visual. Aquesta, es realitza per 
adaptació fotoquímica de la retina i per modificació de l'obertura de la pupil·la.  

La relació de contrast entre superfícies, relaciona les luminàncies de pantalla i entorn de 
tal forma que es un bon mesurador de l’efecte potencial que aquest pot suposar per a la 
vista. Per a aquest estudi, s’ha utilitzat la següent definició:  

𝐶 =
𝐿𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎

𝐿𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛
=  𝐿𝑝: 𝐿𝑒 

Està demostrat que, per diferències de luminància d'aproximadament 3:1, l'adaptació és 
pràcticament instantània, i l'agudesa visual es manté gairebé sense interrupció. Per a 
facilitar l’acomodació de l’ull, és preferible que aquesta no baixi de la relació esmentada, ja 
que tampoc es positiu que dues superfícies no tinguin contrast entre si, dificultant la seva 
distinció. 

Dins el manual de normes tècniques per al disseny ergonòmic de llocs amb pantalles de 
visualització, produït per el Ministeri de Treball i Assumptes Socials espanyol, s’hi 
mencionen diverses recomanacions interesants en l’àmbit del treball i la seva ergonomia. 
En primer lloc, la norma DS 700 (1977) recomana que la raó de luminàncies entre una 
superfície en el camp visual llunyà i la pantalla amb text representatiu de la feina, 
generalment, no hauria de ser superior a 10. És cert, però, que aquesta és menys 
restrictiva, i es podrien presentar problemes, considerats com a greus, en assolir relacions 
de l’ordre de 100:1.  

 
Fig. 4.14. Rati de Luminàncies en una oficina de treball amb pantalla de visualització i tractament de dades. [43] 

 

Entorn de treball: 
 Adjacent ≥ 3:1 
 Distant ≈ 10:1 
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D’altre banda, la recomanació R-198 INRS (1981) estipula que les luminàncies en el camp 
visual darrere de la pantalla, no haurien d'excedir les 200 cd/m2. Alhora, per aquesta mena 
d’aparells, les seves propietats reflectants a la superfície no s’eliminen de manera suficient 
i, per tant, altres superfícies i objectes de l'entorn són potencialment susceptibles a reflectir-
se en elles. A causa d’aquest fet, és important respectar que la luminància mitjana de 
l'objecte sigui inferior a 200 cd/m2, amb uns màxims puntuals que no sobrepassin els 400 
cd/m2. 

Luminàncies referencia en 
pantalles de treball 

Lmín ≥ 35 cd/m2 

Lrecom ≈ 100 cd/m2 

Lmitj ≤ 200 cd/m2 

Lmàx ≤ 400 cd/m2 

Taula 4.5. Límits generals de luminàncies per a pantalles de treball. [42]
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5. Treball de camp 

 Caracterització de les diferents casuístiques 

Com a pas previ al treball de camp en si, un cop fet l’estudi inicial de l’art i de mercat, fa 
falta definir els diferents cassos en que es pot trobar el rètol, per tal d’encarar aquest el 
més ben preparat possible. Així doncs, a continuació, s’ha intentat preveure les diverses 
casuístiques, en funció de varies classificacions, amb les que posteriorment ens podríem 
trobar a l’hora de realitzar les mesures. Aquestes, s’ha decidit que siguin segons: 

1. La zona de protecció. 
2. La lluminositat de l’entorn. 
3. La localització. 
4. L’entorn. 
5. El dinamisme de la pantalla. 

6. Els sistemes d’il·luminació. 
7. El tipus de font de llum. 
8. La finalitat. 
9. La funció de l’establiment. 

 La zona de protecció 

Explicades amb anterioritat, la classificació en funció de les zones envers la contaminació 
lumínica sembla ser una opció obligatòria ja que, entre d’altres, és freqüentment utilitzada 
en la reglamentació. Existeixen 4 àrees diferents i, en la mesura, serà fàcil saber-ne en 
quina ens trobem utilitzant un mapa interactiu de la Generalitat de Catalunya [18].   

 E1 – Protecció màxima (Àrees amb entorns o paisatges foscos): Observatoris 
astronòmics de categoria internacional, parcs nacionals, espais d'interès natural, 
àrees de protecció especial, on les carreteres estan sense il·luminar. 

 E2 – Protecció alta (Àrees amb lluminositat baixa): Zones periurbanes o 
extraradis de les ciutats, sòls no urbanitzables, àrees rurals i sectors 
generalment situats fora de les àrees residencials urbanes o industrials, on les 
carreteres estan il·luminades. 

 E3 – Protecció moderada (Àrees amb lluminositat mitja): Zones urbanes 
residencials, on les calçades estan il·luminades.  

 E4 – Protecció menor (Àrees amb lluminositat alta): Centres urbans, zones 
residencials, sectors comercials i d'oci, amb elevada activitat durant la franja 
horària nocturna.  

  
Fig. 5.1. Mapa interactiu de les zones de protecció envers la contaminació lumínica. [18] 
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 La lluminositat de l’entorn 

Seguint la classificació anterior, però enfocant-la des de la percepció del mesurador i no 
per el que està estipulat per la Generalitat, apareix un nou criteri, el del grau de lluminositat, 
a grans trets, observat en l’entorn del rètol. Aquesta serà subjectiva a la decisió que prengui 
la persona que mesura. Així doncs, les opcions serien les següents: 

 Àrea amb lluminositat baixa: Entorn fosc, amb poca il·luminació artificial. 
Generalment a zones amb vegetació, apartades d’habitatges o carrers poc 
transitats. 

 Àrea amb lluminositat mitja: Entorn on la il·luminació artificial és suficient per a 
tenir bona visibilitat a tot arreu. Tot hi no tenir unes característiques especifiques, 
es pot trobar a qualsevol lloc amb una il·luminació dels carrers decent, com per 
exemple dins una zona urbana. 

 Àrea amb lluminositat alta: Entorn on la il·luminació artificial és elevada i/o 
exagerada. O bé les lluminàries estan sobre potenciades, o  bé existeix una 
densitat considerable d’elements que emeten llum.

 La localització 

Seguidament, és interessant fer una classificació en funció de la seva localització relativa 
a les zones urbanes i periurbanes. Subjectiva, de nou, a la persona que mesuri, les més 
importants, i que s’usaran, són: 

 Centre urbà: Constitueix el lloc financer, comercial, direccional i simbòlic de la 
ciutat. 

 Espai urbà: Zona urbana no considerada com a cèntrica on, entre d’altres, hi viu 
la gran majoria de gent. 

 Perifèria urbana: Àrea territorial veïna a les ciutats on es poden distingir tant 
aspectes urbans com rurals. 

 Zona rural: Territori amb escassa quantitat d'habitants on les principals activitats 
econòmiques són l’agricultura i/o la ramaderia.  

 Zona natural protegida: Territori on la finalitat és conservar la biodiversitat dels 
ecosistemes, per assegurar l'equilibri i la continuïtat dels processos evolutius i 
ecològics, i on les seves característiques no han estat modificades.

 L’entorn 

També, s’ha decidit classificar els rètols segons l’entorn en que es troben. Un cop més, la 
seva tria serà decisió del mesurador. Els més importants, i que s’usaran, són: 

 Zona comercial: Espai on l'objectiu principal que es realitza és el comerç. 
 Zona turística: Espai vinculat al turisme, activitat que porta a terme una persona 

quan viatja a un lloc diferent al de la seva residència. 
 Zona residencial: Espai dedicat principalment a habitatges per a la població. 
 Espais verds: Terreny que es caracteritza per la presència de vegetació, tant si 

ha estat creat de forma natural o per l’acció de l’ésser humà. 
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 Polígon industrial: Espai on s'agrupen un seguit d'activitats industrials, que 
poden estar o no relacionades, i que es troba en terreny favorable sobre fonts 
d'energia, transport i mà d'obra, entre d’altres. 

 El dinamisme de la pantalla

Una altre classificació que s’ha cregut oportuna realitzar, i que podem considera obligatòria 
degut a que es tracta d’una de les característiques destacades del LED, és la de si el rètol 
té dinamisme o no. Així doncs, hi trobem els dos cassos següents: 

 Rètol dinàmic. 
 Rètol fix. 

 

 Els sistemes d’il·luminació 

Tot seguit, i centrant-nos en la llum, sembla interessant tenir en compte la classificació 
segons els sistemes d’il·luminació disponibles. D’aquesta manera, trobaríem els següents: 

 Directe: Rètols on la font lluminosa emet directament a l’entorn, sense cap plafó 
o superfície que la recobreixi. 

 
Fig. 5.2. Exemple de rètol directe. (Barcelona, 2019) 

 Retroil·luminat: Rètols on la font lluminosa es troba interiorment a una estructura 
en forma de caixa. La llum és emesa sobre una superfície que conté el missatge 
o informació a mostrar. 

 
Fig. 5.3. Exemple de rètol retroil·luminat. (Sant Celoni, 2019) 

 Projectat: Rètols que no tenen font lluminosa pròpia, és externa, i emeten llum 
dirigida per tal d’il·luminar-los adequadament. Com per exemple usant focus. 

 
Fig. 5.4. Exemple de rètol projectat.  (Barcelona, 2019) 
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 El tipus de font de llum 

Seguint amb el concepte de lluminositat, una altre classificació que no podia faltar és en 
funció del tipus de font de llum que s’utilitza per il·luminar el rètol. D’aquesta, les diferents 
opcions que podrien aparèixer són: 

 LED. 
 Fluorescent. 
 Neó.

 La finalitat

Una altre forma de classificar els rètols a estudiar, seria en funció de la seva finalitat cap al 
receptor, o públic, a qui va dirigit el missatge. Tot seguit, els diferents cassos:

 Informativa: Rètols que donen informació al públic de caràcter general, com per 
exemple, horaris o ofertes. 

 Indicativa: Rètols que indiquen el nom de l’establiment o la seva funció, com un 
restaurant o un hotel. 

 Localització: Rètols que indiquen el lloc on es troba el públic, com una ciutat o 
un parc. 

 Decorativa: Rètols que decoren o mostren productes que es poden trobar a 
l’interior de l’establiment. 

 Legislativa: Rètols que anuncien lleis, sobretot en l’àmbit vial, com un límit de 
velocitat o l’obligació d’utilitzar el cinturó.

 Advertència: Rètols que adverteixen de perills o alteracions en l’habitual, com 
per exemple, d’obres, retencions o alerta de contaminació. 

 La funció de l’establiment 

Finalment, s’ha decidit dur a terme una classificació segons la funció de l’establiment on 
s’hi troba el rètol, i que pretén destacar. Els principals, a continuació:  

 Educatiu. 
 Sanitari. 
 Bars i restaurants. 
 Institucional. 
 Comercial. 
 Religiós. 

 Social. 
 Financer. 
 Recreatiu. 
 Esportiu. 
 Turístic. 
 Tècnic/Reparacions. 
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 Formes de mesura  

Primerament, per tal de realitzar mesuraments luminotècnics, haurem de tenir clara la seva 
metodologia per tal de fer-ho correctament. Abans però, cal tenir en compte una sèrie de 
consideracions genèriques [6], detallades a continuació:  

 Existeix una incertesa en els valors mesurats, inherent a tot mètode de mesura 
de camp. Aquests, poden ser, entre d’altres, deguts a la precisió de l’instrument 
de mesura, diferent posició i orientació de la cèl·lula en el moment de mesura, 
variacions en la tensió d’alimentació del llum, estat de l’atmosfera, etc.  

 Tots els valors obtinguts finals, han de ser arrodonits a la unitat.  
 Per a fer la verificació inicial, cal acreditar un funcionament mínim de 100 hores 

i cal esperar un mínim de 30 minuts de l’encesa perquè s’estabilitzi el flux lumínic.  
 Amb caràcter descriptiu, s’ha d’incloure a l’acta corresponent, per a totes les 

actuacions de mesura:  
a. Descripció general de la instal·lació: imatges il·lustratives, esquema i 

descripció de distàncies necessàries per a les mesures, ubicació (en 
adreça postal i/o coordenades UTM) i propòsit detallat de la instal·lació.  

b. Zona de protecció envers la contaminació lumínica segons el mapa 
aprovat.  

c. Data i hora de la mesura.  
d. Aspectes singulars que puguin afectar com interferències (Arbres, 

cotxes, etc...), altres elements lumínics (Rètols, aparadors, etc...) o 
possibles contribucions climàtiques (lluna, nuvolositat, etc...). 

e. Lloc i valors obtinguts.  
 Si es fan mesures en diferents hores, cal repetir l’adquisició de dades per cada 

procediment de mesura. 
 Tots els aparells de mesura emprats han de disposar del corresponent certificat 

de calibratge.  

A continuació, extret dels protocols de control en les instal·lacions d’il·luminació exterior i 
procediment de mesurament, a Catalunya [4] i Andalusia [2], es detalla la metodologia 
corresponent al mesurament de la luminància:  

 Mesura de la luminància 

La luminància és una magnitud fotomètrica relativa a la lluminositat o brillantor de cadascun 
dels punts d’un cos lluminós o d’una imatge. Es mesura en candeles per metre quadrat 
(cd/m2) i els aparells de mesura que s’utilitzen per a tal fi, són el luminancímetre i el 
telèmetre o equivalent. A tota mesura, cal tenir en compte les consideracions generals de 
l’apartat de mesuraments luminotècnics descrits amb anterioritat. Aquests, s’han de fer 
amb el luminancímetre estàtic, enfocant, a l’objecte a avaluar, en la posició de visibilitat 
típica d’un observador, i quan aquesta doni el valor més elevat. Habitualment, això ocorre 
en una posició perpendicular a l’element a mesurar.  
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Fig. 5.5. Ús del luminancímetre envers el rètol. [2] 

En el cas dels rètols, s’ha de situar el luminancímetre a una distància de l’objecte a 
mesurar que sigui superior a la meitat de la seva alçada (H/2) i s’han de prendre mesures 
de com a mínim 18 punts, distribuïts d’una manera homogènia en la superfície del rètol, 
procurant agafar els punts de màxima brillantor. Per tal de conèixer el valor límit establert 
de luminància de rètols, cal avaluar la superfície del rètol. El valor límit establert és en 
funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica, en la que està ubicat el 
rètol, i la seva superfície. La luminància obtinguda no pot superar els valors mitjos, 
calculats mitjançant la mitja aritmètica, segons els valors límits establerts en 
l’autorització. Cal que a l’informe que acompanya a l’acta de control s’hi afegeixi un 
croquis de la retícula per mostrar la ubicació dels valors mesurats, si és possible 
sobreposada a la fotografia del rètol.  

Per els rètols que incloguin zones brillants, focus, LED o elements similars, la mesura 
també hauria de ser similar a la que es proposa a continuació. Si coneixem el flux total que 
emeten les làmpades situades a l'interior del rètol, la fórmula L=0,15·F/S ens permetrà 
conèixer la luminància, on F és el flux total de les làmpades i S la superfície del rètol en m2. 
Això ens donarà una idea aproximada de la luminància. No obstant això, donada l'habitual 
situació dels rètols, la seva aplicació serà en general impossible. 

 
Fig. 5.6. Com mesurar la luminància de rètols que inclouen LEDs, zones brillants o similars. [2] 
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 Realització de mesures 
S’ha sortit 4 dies, repartits en entorns diversos, per tal de tindre casuístiques diferents i que 
donin opció a treure el màxim de conclusions possibles. Així doncs, aquests han estat:  

1. Centre de Barcelona (Barcelona) – 11 d’abril de 2019 – 10 Mesures 

2. Hospitalet de Llobregat (Barcelona) – 8 de maig de 2019 – 14 Mesures 

3. Sant Celoni (Vallès Oriental, Barcelona) – 11 de maig de 2019 – 7 Mesures  

4. Cornellà de Llobregat (Barcelona) – 20 de maig de 2019 – 9 Mesures 

En ells, s’han analitzat, i pres dades, d’un total de 40 rètols, també amb la intenció de que 
fossin el més variats possibles per aconseguir resultats útils per a estudiar. A continuació 
es mostra la localització d’alguns d’ells, la resta es poden trobar a l’annex. 

 
Fig. 5.7. Localització d’alguns dels rètols mesurats. [61] 

A l’annex, s’han adjuntat totes les fitxes dels rètols analitzats, on es detallen, el més 
acuradament possible, totes les seves característiques, tant  pròpies com externes, seguint 
les pautes mostrades amb anterioritat al apartat 5.2, referent a  les Formes de Mesura. A 
més a més dels aparells de mesura, com el luminancímetre 
o el espectròmetre per a poder determinar el tipus de font 
de llum utilitzat en el rètol, o el mapa interactiu per a saber 
la zona de protecció, també ha fet falta ajuda per a 
completar la fitxa en les localitzacions tant del rètol com de 
la mesura, ja que aquestes havien de ser en coordenades 
UTM. Per a tal finalitat, s’ha usat una aplicació mòbil 
gratuïta, Coordinates, disponible per a iOS, amb la que ha 
estat realment fàcil obtenir les dades necessàries, i que té 
la caracterització de pantalla mostrada a la figura 5.4. 

Fig. 5.8. Pantalla de la app Coordinates 
per a saber les coordenades UTM. 
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6. Anàlisi dels resultats obtinguts 

 El mètode 

 La fotografia HDR 

L’HDR (High Dynamic Range), o Alt Rang Dinàmic, és una eina que es troba a la nostre 
disposició des de molt abans del que es creu. Tot i que avui en dia és altament coneguda 
a causa de que la gran majoria de mòbils estan capacitats per realitzar-ho, es tracta d’un 
efecte vital per a qualsevol fotògraf que domini mínimament l’art. Aquest, s’usa per obtenir 
el màxim nivell d’exposició en totes les zones de la imatge, és a dir, és molt útil per quan 
es vol fotografiar espais amb zones on la quantitat de llum és molt diferent a les altres. 
L’HDR s’aconsegueix realitzant diverses fotografies iguals, a diferents nivells d’exposició, 
per posteriorment, sobreposar-les i aconseguir aquells detalls i matisos que serien 
indetectables en una sola. A més a més de la qualitat d’imatge, analitzant una foto HDR, 
entre d’altres, es pot realitzar una simulació de l'enlluernament potencial que hi apareix, 
una funció que pot ser interessant per a l’estudi dels rètols i el seu entorn.  

 
Fig. 6.1. Fotografies amb diferents EV per formar el HDR. [29] 

 Photosphere 

El programa utilitzat per aconseguir aquest efecte ha estat Photosphere [46], un software 
de domini gratuït, escrit per Greg Ward, que a partir d’una càmera digital calibrada, 
aconsegueix generar imatges HDR amb les que es pot treure diversa informació lumínica 
com, per exemple, les luminàncies de l’entorn, tant puntuals com superficials. Gràcies a la 
seva aportació, no caldrà mesurar 18 punts del rètol, com anuncia la metodologia, sinó 2, 
un per calibrar i l’altre per validar la imatge. Per a la seva realització, i prèvia configuració, 
serà necessari el següent material: 

 Càmera digital amb: 
▪ Obertura de configuració manual. 
▪ Velocitat d'obturació. 
▪ Valor d'exposició. 

 Mesurador de luminància (luminancímetre). 
 Trípode. 
 Ordinador amb Mac OS X. 
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Photosphere és una aplicació per la construcció i catalogació d'imatges HDR, que es basa 
en un sistema de conversió bidireccional entre formats. En ella, s’ha implementat una 
biblioteca totalment funcional per a la lectura i l’escriptura d’un format comprimit i d’alt rang 
dinàmic, que anomena JPEG-HDR, i on es proporcionen paràmetres per establir la qualitat, 
el mètode de correcció i la compressió de la gamma. Atès que un dels objectius clau 
d’aquest format és la compatibilitat amb un format previ, la implementació es basa en la 
biblioteca IJG existent, àmpliament usada i pública. La majoria de les aplicacions d’imatge 
utilitzen aquesta biblioteca o alguna versió modificada, ja que serveix com a referència 
comuna per al desenvolupament de codi.  

La transició de les imatges tradicionals RGB de 24 bits a les de gran abast dinàmic, es veu 
obstaculitzada per formats de fitxers excessivament grans i sense compatibilitat. El que 
realment cal per a la creació d’imatges digitals HDR, és una representació compacta que 
es vegi i es mostri com una JPEG, però que contingui la informació addicional necessària 
per habilitar-la com a estàndard referencial de l’escenari. La pròxima generació de càmeres 
HDR serà capaç d’escriure en aquest format sense por a que el programari no sàpiga què 
fer amb ell. El software de manipulació i visualització de les imatges convencionals només 
veurà la versió de la imatge cartografiada dels tons de llum, obtenint els beneficis d’aquest 
format a causa de la seva millor exposició, i tindrà accés complet al rang dinàmic original 
enregistrat per la càmera, permetent exposicions llargues i la manipulació del seu contrast 
durant la posterior edició de les fotografies en una gamma de colors estesa. La disponibilitat 
d’un estàndard d’imatges HDR eficient i compatible, proporcionarà una considerable  
millora per als fabricants i consumidors. 

En aquest cas, l’estàndard existent per a imatges digitals seria el format JPEG. Aquest, té 
una multitud d’avantatges: és inequívoc i universal, les biblioteques de programari són 
gratuïtes i àmplies, la codificació i la descodificació són ràpides i eficients, i la visualització 
és senzilla. A més a més, el rendiment de compressió per a imatges de qualitat mitjana és 
competitiu amb avenços més recents, i totes les càmeres digitals escriuen en aquest 
format. Així doncs, sembla evident que viurem amb imatges JPEG durant molts anys, ja 
que, les possibilitats d’adopció a gran escala augmenten considerablement si es pot 
mantenir la compatibilitat amb aquesta norma. 

  
Fig. 6.2. Imatge d’un mapa de tons a partir de un HDR utilitzant Photosphere. (Barcelona, 2019) 
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L’ enfocament general del JPEG-HDR, és basa en introduir una subbanda que acompanyi 
una versió del mapa de llum de la imatge HDR original. Aquesta, es comprimeix per 
encaixar en una etiqueta de metadades que serà ignorada per les aplicacions, però que 
permet extreure l’HDR original dins el programari habilitat. Photosphere utilitza JPEG/JFIF 
com a embolcall estàndard en aquesta implementació, però la tècnica és compatible amb 
qualsevol format que proporcioni formats definits com, per exemple, TIFF, PNG, etc...  

En una explicació senzilla d’aquest mètode, el codificador divideix els píxels HDR per les 
luminàncies del mapa, produint una imatge de relació de 8 bits, codificada i comprimida en 
escala de grisos, que s’emmagatzema com a metadades en un JPEG estàndard. La 
descodificació, segueix la descompressió amb un pas de multiplicació per recuperar els 
píxels HDR originals, redefinint la imatge píxel per píxel per recuperar-la. Per preservar els 
colors durant la recuperació a través de l'espai a la sortida de la imatge, s’apliquen dues 
tècniques complementàries. La primera amplia la gamma de treball, i la segona desatura 
els colors abans de la codificació i, a continuació, aplica la resaturació durant la 
descodificació, mantenint el to a cada píxel i podent descriure canvis de saturació suaus. 
Destacar que, per una qualitat de fotografia mitja, només el 2,5% dels píxels de l’HDR són 
diferents després de la descompressió. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3. Processos de codificació i descodificació per a una HDR. (S.Doyle, 2018) [47] 

Així doncs, les imatges d’alt rang dinàmic tenen un potencial enorme per a la fotografia 
digital, que pateix la idea equivocada, però convenient, de que una càmera és com un 
escàner, i que el color que funciona per a la impressió, pot treballar per a la fotografia. Ni 
pot, ni ho fa. No hi ha blanc en el món real, només tons més brillants i més foscos, més 
vermells i més blaus. El color de l’entorn és il·limitat i sense referència. Es pot escollir un 
punt blanc però, a la pràctica, aquesta elecció es basa en estadístiques i heurístiques més 
que en qualsevol il·luminant conegut o mesurable. De la mateixa manera, no s’hauria de 
tractar de definir valors de reflectància en la fotografia. No hi ha tal cosa. Les nocions i 
tècniques de la imatge han de canviar per adaptar-se a la realitat, no al revés. Les imatges 
digitals, han de registrar la llum i, per això, es necessari un format HDR. Una extensió 
compatible amb un format previ de referencia, com el JPEG, permetrà viure amb l’error 
alhora que es corregeix.  

Com explica Ward en diversos articles, el programa disposa d’una base matemàtica solida, 
treballada, i que dona resultats realistes. Així, queda demostrat, que es treballarà de 
manera fiable, i el luminancímetre s’usarà per tal de verificar i reduir l’error possible, ja que 
al no ser professionals de la fotografia, aquesta pot no tindre la millor qualitat. 
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 Configuració de la càmera 

Obertura: Controla la quantitat de llum que arriba al sensor de la imatge. En combinació 
amb la variació de la velocitat d’obturació, la mida de l’obertura regularà el grau d’exposició 
del sensor de la imatge a la llum. El nombre F més petit correspon a l'obertura més lenta i, 
per tant, a una major quantitat de llum que entra a la càmera. Les opcions generalment 
són: 

 
Fig. 6.4. Nivells d’obertura permeses per la càmera. 

 

Velocitat d'obturació: És la durada efectiva de l'obertura d'un obturador, en altres paraules, 
el temps en que la llum arriba al sensor de la imatge. Com més temps obre l'obturador, 
més llum arriba al sensor d'imatge i millor serà la resolució buscada. Per tant, interessa 
que aquesta velocitat sigui el més baixa possible. 

 

Ràpida                                                VELOCITAT                                                      Lenta 

1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 

Taula 6.1. Velocitats d’obturació, en fraccions de segon, permeses per la càmera. 
 

Valor d'exposició (EV): S’entén com la quantitat de llum que ha de rebre el sensor digital 
de la càmera perquè la imatge no quedi ni molt clara ni molt fosca. 

 

Poca llum                                               EXPOSICIÓ                                             Molta llum 
Sub exposat Ben exposat Sobre exposat 

-2 -1 0 +1 +2 

Taula 6.2. Rang de valors d’exposició habituals en una càmera. 

Com a informació afegida, a la pràctica, és habitual que els fabricants d’equips fotogràfics 
expressin la luminància en EV per a la velocitat ISO 100. A més a més, serà important que 
les fotografies mantinguin la màxima informació possible quan es prenguin, sense cap tipus 
d’edició, i això s’aconsegueix amb la opció RAW. 
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 Procediment d’anàlisi 

Per a dur a terme l’anàlisi de les mesures amb Photosphere, cal seguir els següents passos 
genèrics, on s’especifica la configuració usada en aquest estudi:    

1. Configurar la càmera manualment i realitzar un mínim de tres fotografies iguals 
amb diferents nivells d’exposició. Per a tal propòsit, és indispensables l’ús d’un 
trípode que mantingui l’aparell fix. Per al projecte s’ha utilitzat una Canon EOS 
50D amb els paràmetres següents: 

 Obertura: F8.0 
 Velocitat d’obturació: 1s 

 Valors d’exposició: -2, 0 i +2 
 Altres: RAW i ISO 125. 

2. Passar aquestes a l’ordinador i obrir-les a Photosphere. Cal recordar que aquest, 
només és compatible per a Mac OS X, i per tant, s’ha utilitzat un MacBook Air. 

3. Realitzar l’HDR amb totes elles. El software s’encarregarà de: 

 Alinear automàticament les imatges si s’ha produït un tremolor de trípode. 
 Ajustar automàticament les exposicions dels valors d'exposició. 
 Saltar-se automàticament les exposicions innecessàries. 

4. Realitzar el mapa de luminàncies a partir de l’HDR. 
5. Calibrar un punt de la imatge amb un valor real del rètol extret amb el 

luminancímetre. 
6. Validar un segon valor real en un lloc diferent al primer, per tal de verificar el bon 

funcionament de tota la imatge. 

 
Fig. 6.5. Metodologia fotogràfica emprada en el projecte. (Barcelona, 2019) 

 Els resultats de les mesures 
Aplicant tots els passos explicats en el punt 6.1.4, s’han pogut completar les fitxes del punt 
5.3 referent a la realització de mesures, aconseguint tots els valors de luminàncies tant de 
cada rètol com del seu entorn. D’aquests, tot i que s’han enregistrat diversos, com el màxim 
o la mediana, l’utilitzat en aquest apartat ha estat el de la luminància mitjana del rètol.  

El model de fitxa utilitzat per a cadascuna de les mesures, de caràcter personalitzat per 
aquest projecte específic, s’afegeix a continuació. En ell, falta afegir el número de mesura, 
la data i hora en que es realitza, i la localització UTM especificada en el apartat anterior. 
En aquest cas, es tracta del 7é enregistrament: 
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Descripció general de la instal·lació (Imatge/Esquema /Descripció distàncies per a la mesura) 
Panell rectangular, col·locat sobre l’entrada de l’establiment, llegible 
per un costat i de mida mitja. S’han realitzat dues mesures: la primera 
per calibrar i la segona per validar l’anterior. La distància per a la 
mesura ha estat el més lluny possible, de l’ample del carrer, d’entre 3 
i 4 metres aprox. 

Característiques de la instal·lació 
Propòsit: Indicar el nom de l’establiment. 
Tipus de font de llum: LED 
Tipus d’il·luminació: Retroil·luminada 
Rètol dinàmic: NO 

Zona de protecció envers la contaminació lumínica E3 – Protecció Moderada 

Aspectes singulars que puguin afectar (Arbres, cotxes, rètols, aparadors, nuvolositat, boira, ...) 
L’establiment estava obert, per el que hi havia llum procedent del seu interior en el moment de la 
mesura. El dia era lleugerament ennuvolat. 
Resultats de la mesura  

(cd/m2) Mitjana Mediana Desv. est. Màxim 
Valors 192 389 4,3 393 

Altres consideracions (color, aspecte, estàtic, dinàmic, ...) 
Il·luminació brillant interior d’un panell amb lletres negres sobre fons blanc, per facilitar la lectura. 
Situada a centre urbà d’una zona comercial i turística amb lluminositat mitja. Rètol col·locat a l’entrada 
d’una botiga, amb una finalitat informativa del nom de la mateixa. Establiment comercial tèxtil. Venda 
de tota mena de mitjons 

Anàlisi de l’entorn 

 
Taula 6.3. Fitxa número 7 de la realització de les mesures. 

Com es veu a la figura 6.4, gracies al programa Photosphere, s’han aconseguit imatges 
lumíniques de qualitat, on es poden veure detalls no apreciables a simple vista, ni tant sols 
a la imatge original. Aquestes, per exemple, han ajudat a esbrinar la configuració interna 
dels llums o on van dirigits aquests, ja que es pot observar on està la màxima intensitat 
externa a les lletres. A continuació, s’han elaborat sis taules, dues de diferents, amb les 
dades recollides en funció del número de mesura.  
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Les tres primeres, mostren aquestes en funció dels valors màxims admesos segons la 
zona de protecció envers la contaminació lumínica, establerts en la taula 4.3. Les tres 
darreres, mostren les dades en funció dels valors màxims admesos segons la superfície 
del rètol, establerts en la taula 4.2. Cal destacar, que com els límits superficials no són molt 
precisos i deixen un marge prou significatiu entre ells, la mesura de la seva àrea ha estat 
orientativa. En totes elles, s’ha utilitzat el color de les caselles per marcar si les mesures 
compleixen   avui  o no  avui   la legislació de referencia.  

 
Fig. 6.6. Rètol analitzat número 2 ( Barcelona, 2019). 

 Mesures en funció de la zona envers la contaminació lumínica 

 Rètols 
Zona cd/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

E1 50  

E2 400  

E3 800  21 111 612 167  192  17 816 29 221 114 

E4 1000 25  3895  492 26 3640  

Taula 6.3. Luminància mitjana dels rètols mesurat (1-15) segons la zona envers la cont. lumínica. 

Taula 6.4. Luminància mitjana dels rètols mesurat (16-30) segons la zona envers la cont. lumínica. 

 

 

 Rètols 
Zona cd/m2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

E1 50  

E2 400  

E3 800 58 7 311 68 14 8 128 6 18 12 73 23 128 64 156 

E4 1000  

 Rètols 
Zona cd/m2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

E1 50           

E2 400           

E3 800 63 46 425 726 48 399 202 1281 1930 926 

E4 1000           

Taula 6.5. Luminància mitjana dels rètols mesurat (31-40) segons la zona envers la cont. lumínica. 
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 Mesures en funció de la superfície lluminosa del rètol 

 Rètols 
Superfície cd/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S ≤ 0,5 1000  816  

0,5 < S ≤ 2 800  21 111  3895 192 492  3640 17  221  

2 < S ≤ 10 600 25  612 167  26  29  114 

S > 10 400   

Taula 6.7. Luminància mitjana dels rètols mesurat (1-15) segons la seva superfície. 

Taula 6.8. Luminància mitjana dels rètols mesurat (16-30) segons la seva superfície. 

 Rètols 
Superfície cd/m2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

S ≤ 0,5 1000  46  

0,5 < S ≤ 2 800  1281 1930 926 

2 < S ≤ 10 600 63   726 48 399 202  

S > 10 400  425  

Taula 6.9. Luminància mitjana dels rètols mesurat (31-40) segons la seva superfície. 

Com ja s’ha comentat amb anterioritat, la intenció sempre ha estat la de tindre una base 
de dades prou gran alhora que diversa. Tot i això, com es pot observar, s’han trobat 
problemes per aconseguir valors d’unes característiques concretes, com són: 

 Zones E1 i E2: Zones on la protecció és màxima o elevada, sobretot relacionat 
amb espais naturals, protegits, o foscos en general i, per tant, on ha estat 
complicat trobar-ne rètols. S’ha trobat l’impediment de que totes les zones 
visitades, properes a habitatges o polígons industrials, al ser comunament 
transitades, tenien prou il·luminació per a ser, com a mínim, E3. 

 Srètol > 10 m2: D’aquestes dimensions se’n pot trobar alguna pantalla gegant, 
dinàmiques, com són característiques d’algunes ciutats del món. En aquest 
projecte però, només ha estat possible trobar-ne un. 

 

 

 

 Rètols 
Superfície cd/m2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

S ≤ 0,5 1000  7  

0,5 < S ≤ 2 800 58  68 14 8 128 6  12  23 128 64  

2 < S ≤ 10 600  311  18  73  156 

S > 10 400  
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 L’anàlisi 

A continuació, s’han tractat els resultats i dades recollides a l’apartat anterior, el punt 6.2, 
fent un anàlisi, el més acurat possible, de totes elles, utilitzant gràfics perquè sigui clar i 
entenedor per a tothom. Com ja s’ha comentat amb anterioritat, s’ha intentat mesurar un 
nombre prou gran de valors, amb casuístiques de diferents àmbits per tal de treure les 
màximes conclusions possibles. 

 Normativa actual de referencia 

Primerament, s’ha fet una representació del tant per cent de mesures que s’ha pogut 
realitzar en funció, tant de les zones de protecció envers la contaminació lumínica com de 
les superfícies. A continuació, aquestes: 

 
Fig. 6.7. Quantitat de mesures realitzades segons la zona envers la contaminació lumínica. 

 
Fig. 6.8. Quantitat de mesures realitzades segons la superfície dels rètols. 

Com ja s’ha explicat anteriorment, hi ha hagut grans problemes per trobar mesures en zona 
E1, E2, o amb superfícies majors a 10m2. Tot i això, s’ha aconseguit mesurar una quantitat 
no menyspreable de rètols, 40. D’aquests, com es pot observar, la gran majoria han estat 
trobats en zona E3, amb protecció moderada, i amb una superfície, en aquest cas més 
repartida, en un rang entre els 0,5 i el 10 m2, tot i que pràcticament en cap cas s’han superat 
els 5m2.  
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En segon lloc, s’ha procedit a representar el valor d’aquestes mesures comparades amb 
les dues variables limitants explicades en el punt 4.2 de la normativa de referencia. 
Aquesta, ajuda a veure les diferencies entre elles de forma global i permet encarar el seu 
tractament amb una millor perspectiva. 

Fig. 6.9. Luminància mitjana dels rètols en comparació amb els límits establerts en la normativa.  

Seguidament, s’ha fet una representació del tant per cent de mesures que compleixen o 
no les normatives vigents a l’estat espanyol, tant per el cas de les zones de protecció 
envers la contaminació lumínica com per a les superfícies. A continuació, doncs: 

 
Fig. 6.10. Compliment de la legislació segons les zones envers la contaminació lumínica. 

 
Fig. 6.11. Compliment de la legislació segons la mida del rètol. 
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Com es pot observar, en tots dos cassos el tant per cent de mesures que compleixen la 
normativa és elevat en comparació a les que no. Per a l’estudi segons les zones trobem 
un 87% de valors vàlids mentre que per el cas de l’àrea dels rètols disminueix lleugerament 
fins a un 82%. Tot hi això, centrant-se en els que no compleixen els límits establerts, els 
que realment interessen en aquest projecte, trobem la següent informació, tota ella en 
cd/m2: 

Mesura LMesura LZona LSuperfície Diferencia 
4 612 800 600 +12 
6 3895 1000 800 +3095 
10 3640 1000 800 +2840 
12 816 800 1000 +16 
33 425 800 400 +25 
34 726 800 600 +126 
38 1281 800 800 +481 
39 1930 800 800 +1130 
40 926 800 800 +126 

Taula 6.10. Rètols mesurats que no compleixen la normativa lumínica. 

Hi ha un total de 9 rètols per sobre dels nivells permesos. Com es pot observar, n’hi ha que 
no compleixen ni un ni l’altre dels límits, en aquest cas, s’ha marcat com a diferencia la 
major i, per tant, més restrictiva. També s’hi pot veure com tres dels valors són 
lleugerament superiors als establerts. En aquest cas, i considerant un valor màxim 
acceptable d’error de mesura del 10%, com diu el RD1890, podríem considera-les com a 
vàlides, tot i que alguna d’elles entraria justa en els límits permesos. Així doncs, 
consideraríem com a mesures que no respecten la legislació les set següents: 6, 10, 34, 
38, 39 i 40. A continuació, es presenta una breu descripció de totes elles, podent obtenir 
més informació a l’annex: 

 Mesura 6: Rètol il·luminat per dos focus que li projecten una llum molt potent. 
Amb un pic màxim de 5450 cd/m2, la mitjana és més suau però continua sent 
massa extrema per a qualsevol dels límits. Es tracta d’un establiment d’intercanvi 
de divises, i per si no fos suficient, conta  amb un total de tres rètols idèntics, 
enlluernant cadascuna de les seves entrades. La seva localització és molt 
propera a la catedral de Barcelona, un lloc cèntric, mot turístic, i per on hi passa 
molta gent durant el dia, sobretot turistes, els clients potencials d’aquest tipus de 
llocs.  

 
Fig. 6.12. Mesura nº 6 a la Plaça Nova. (Barcelona, 2019) 
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 Mesura 10: Aquest rètol, situat en un carreró cèntric de la ciutat de Barcelona, 
destaca per la seva brillantor extrema, amb un màxim de 3650 cd/m2. Tot hi ser 
un lloc turístic, per on hi passa molta gent al llarg del dia, aquesta luminància tant 
alta sorprèn per les dimensions del carrer i el seu entorn, ja que l’espai visual on 
s’estén és bastant reduït. La seva il·luminació és retroil·luminada, sobre l’entrada 
de un local dedicat a la manicura i la pedicura. 

 
Fig. 6.13. Mesura nº 10 al c/ del Pi. (Barcelona, 2019) 

 Mesura 34: Rètol de mida considerable, retroil·luminat i situat a l’entrada d’un 
magatzem, en un entorn de la perifèria urbana, més proper a polígons industrials. 
L’empresa propietària està especialitzada en banys, armaris i accessoris, i s’ha 
mesurat un màxim de 810 cd/m2. 

 
Fig. 6.14. Mesura nº 34 al Polígon industrial Almeda. (Cornellà, 2019) 

 Mesura 38: En aquest cas, es tracta d’un rètol d’una coneguda multinacional del 
sector de les cafeteries. Localitzada al centre comercial Splau, als afores de 
Cornellà, s’ha pogut mesurar un pic màxim de 1295 cd/m2. Al haver un gran 
número d’establiments d’aquesta, podria ser interesant estudiar-ne més, i veure 
si utilitzen tots la mateixa il·luminació o si es regulen segons l’entorn. 

 
Fig. 6.15. Mesura nº 38 a l’Splau.(Cornellà, 2019) 

 Mesura 39: Situat a l’entrada d’un aparcament subterrani, donant la benvinguda 
en diferents idiomes al centre comercial Splau, als afores de Cornellà, aquest 
rètol ha donat problemes per a ser fotografiat, degut a la alta brillantor i al seu 
dinamisme. S’ha pogut mesurar un punt màxim de 2060 cd/m2. 
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Fig. 6.16. Mesura nº 39 a l’Splau. (Cornellà, 2019) 

 Mesura 40: Panell vertical, a peu de terra, situat a l’entrada del centre comercial 
Splau, als afores de Cornellà. S’ha pogut mesurar un punt màxim de 1460 cd/m2, 

tot i que al ser dinàmic podria ser superior en algun moment. La seva funció es 
la de informar sobre el centre comercial i les seves ofertes. 

 
Fig. 6.17. Mesura nº 40 a l’Splau. (Cornellà, 2019) 

A grans trets, tots ells tenien una peculiaritat, que ja es podia intuir prèviament a la mesura 
que les seves luminàncies serien altes, degut a la seva brillantor, que en algun cas, fins i 
tot, dificultava la seva comprensió des de la distància. Tot i això, aquesta no era condició 
suficient, ja que en algun cas, les aparences enganyen i no s’obtenien els resultats 
esperats.  

Com es comenta, les dues primeres (6 i 10), es troben situades en un entorn molt turístic, 
no gaire allunyades d’una de les poques zones E4 de tota Catalunya, i per tant, ben 
il·luminada. En comparació amb els rètols mesurats el mateix dia, i propers als no 
normatius, queda demostrat que la seva il·luminació és exagerada, i no necessària, per 
aconseguir una bona visibilitat i atracció enfront els clients potencials. 

En el cas dels rètols del centre comercial Splau (38, 39 i 40), un espai força recent, construït 
al maig de 2010, impacta la concentració d’elements lluminosos en una zona perifèrica que 
no ho és gaire. El recinte està ben il·luminat, i a l’igual que en el cas anterior, la resta de 
rètols mesurats al mateix lloc demostra que no seria necessària tal quantitat de llum. El cas 
34 és aïllat, situat en una zona on, havent més rètols lluminosos, cap destaca com aquest. 

Així doncs, els quatre entorns on s’han realitzat mesures es poden considerar diferents. 
Barcelona és una ciutat gran, molt transitada alhora que il·luminada. A l’Hospitalet s’ha 
visitat una zona més residencial, tranquil·la de nit i no tant il·luminada com l’anterior. A 
Cornellà, la visita a un centre comercial aïllat, en certa manera, d’habitatges, permetia tenir 
un nou rang de contrasts. Per últim, el poble de Sant Celoni, situat al peu del Montseny, un 
espai natural, donava una casuística pràcticament diferent a tot l’estudiat fins al moment. 
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Només cal donar un cop d’ull a les taules de mesures, per adonar-se que, a cadascuna de 
les zones hi ha valors de tota mena, alguns molt baixos, i que xoquen perquè, visualment 
parlant, no hi ha una gran diferencia de qualitat entre ells. Si més no, els que brillen molt 
criden l’atenció en major grau per l’enlluernament que provoquen. Els que no ho fan tant, 
però que estan ben cuidats, nets i, en certa manera, es veuen nous, són igualment atractius 
i demostren que al final la brillantor és més una estratègia publicitària simple, convertint-la 
a vegades en molesta, que eficient i atractiva. 

Per tal de reforça aquest pensament, a continuació s’ha fet una taula amb la luminància 
mitjana, màxima i mínima, de les mesures realitzades a cadascuna de les quatre zones: 

 Qmesures Mitjana Mínima Màxima 
BARCELONA 10 918,10 21 3895 

L'HOSPITALET 14 129,64 6 816 
SANT CELONI 7 74,14 12 156 

CORNELLÀ 9 664,78 46 1930 
Taula 6.11. Valors de les luminàncies mesurades en cadascuna de les zones on s'ha treballat. 

Com s’observa, tant a Barcelona com a Cornellà, espais dedicats exclusivament a les 
vendes o al turisme, i on el paper atractiu i de cridar l’atenció és major, la mitjana de les 
luminàncies dels rètols creix desproporcionadament. Tot i això, ambdues tenen algun valor 
mínim molt petit, el que dona marge a creure que els propietaris dels més brillants no tenen 
excuses per adaptar-se als requisits, obtenint els mateixos resultats. 

En el cas de l’Hospitalet, tot i tenir les tres mesures més petites del projecte, contrasten 
amb algun rètol molt lluminós. Això radica en una mitjana un pel elevada, però molt vàlida 
i acceptable. A l’igual que en els cassos anteriors, els propietaris dels més brillants no tenen 
cap excusa per a disminuir la seva il·luminació.  

En últim lloc, Sant Celoni dista molt de les característiques pròpies de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i on, tot i no ser un poble petit i estar ben il·luminat en línies generals, es 
nota una sensació de contaminació lumínica menor, alhora que els seus rètols s’aprecien 
perfectament. Veient els resultats, amb una tendència general de valors de luminàncies 
molt semblants, la seva mitjana és la més petita de totes. D’aquest fet, s’extreu que quant 
menys il·luminat és l’entorn on es troba el rètol, menys il·luminació d’aquest fa falta per a 
que es vegi igual de bé que en un altre lloc on ha de competir amb la resta d’elements 
lluminosos per tal de destacar, produint el que podríem definir com un efecte cadena. 

Cal afegir, que en el moment de les mesures, més enllà dels problemes per prendre 
fotografies frontalment degut a carreteres, arbres, o fanals, entre d’altres, també hi hagut 
el problema horari. Aquestes, han de fer-se quan el cel és el més fosc possible, i per la 
època de l’any on s’han realitzat, cada cop ha fet falta sortir més tard. 
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 L’ergonomia de les pantalles de treball 

Per últim, tornant al punt 4.4.2, s’ha decidit comparar els valors obtinguts amb la taula de 
referencies suggerides per a l’ús de pantalles de dispositius en un entorn de treball. Com 
ja s’ha dit, la luminància recomanada per a una correcte ergonomia en una pantalla de 
treball, i que seria menys perjudicial per a la salut humana, tant per a la vista com per altres 
efectes com el cansament o l’ansietat, es troba al voltant dels 100 cd/m2. La mitjana, hauria 
de ser menor a 200 cd/m2 i una màxima no major a 400 cd/m2. 

 
Fig. 6.18. Luminància de les mesures comparades amb les recomanacions de les pantalles de treball interiors. 

En base als valors de les mitjanes, els que realment acabant sent importants en els rètols 
lluminosos, s’ha decidit avaluar quantes de les mesures superarien, i per tant, serien 
perjudicials, els valors recomanats de 100 i 200 cd/m2. Com es pot observar en la figura 
6.12, en el primer cas, tenim un total de 21 rètols que superarien el recomanat, un 53% de 
les mesures, tot i que això no significaria que totes elles tinguessin efectes negatius sobre 
nosaltres. En segon lloc, s’obtindria que 14 dels valors superarien la mitjana màxima 
permesa, un 35% del total, i aquest cop si, suposarien un perill potencial per la nostre salut. 

Així doncs, fent una analogia d’aquesta mena de pantalles amb les d’exterior, de les que 
en formen clarament part els rètols lumínics, podria donar-se el cas de que l’ús d’aquests, 
tingués alguna influencia sobre la salut dels vianants, incrementant la seva contaminació 
visual. Com era de preveure, les mesures preses al centre de Barcelona i a Cornellà en 
serien el gruix d’aquests valors, zones on, a més amés, l’alta concentració d’aquests 
elements encara augmentaria el risc. La sobre estimulació en el sentit de la vista podria 
generar problemes visuals i estrès en el globus ocular, degut a que necessita esforçar-se 
més per assimilar la informació. Entre d’altres, pot produir un deteriorament en la salut, 
causant ansietat, angoixa, mals de cap, nerviosisme i estrès psicològic.  
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Si més no, queda clar que els límits actuals, tant els de les zones com els superficials, no 
serien suficient estrictes per a prevenir aquestes conseqüències, ja que són molt superiors, 
i estaria bé revisar-los i modificar-los el més aviat possible. 

 
Fig. 6.19. Els rètols exteriors es poden entendre com a pantalles interiors gegants. (Barcelona, 2019) 

En el mateix punt 4.4.2, també s’hi feia referencia a la relació de contrastos i a la seva 
importància per a la comoditat visual i física de la persona que hi treballava amb elles. Fent 
un recordatori, el contrast de luminàncies havia de ser de mínim 3:1 per a entorns 
adjacents, i al voltant de 10:1 per als entorns distants, sent les relacions 100:1 un risc 
potencial per a nosaltres. Les condicions de contrast i equilibri de luminàncies avaluen la 
influencia de l’entorn en les condicions visuals. Aquesta, depèn, entre d’altres, de la mida 
de les superfícies, la luminància d'adaptació i del temps d'observació. Els canvis de 
luminància massa bruscos en l'àrea de treball o entre la pantalla i les superfícies de l'entorn, 
incloses les del camp visual llunyà, poden conduir, sobretot, a l'aparició de fatiga visual. Un 
aspecte a tindre en compte, doncs, seria l'adaptació de l'ull a les diferents luminàncies 
repartides per tot el camp visual. Aquesta, es realitza per adaptació fotoquímica de la retina 
i per modificació de l'obertura de la pupil·la.  

Tenint en compte, que mesurar una superfície adjacent o distant de manera tangible en un 
espai obert és complicat, s’ha cregut oportú que la millor forma de poder comparar-ho seria 
agafant la luminància mitjana de la imatge. Per això, a l’apartat d’anàlisi de l’entorn de 
cadascuna de les fitxes adjuntes a l’annex, s’hi pot trobar el valor de la mitjana de 
luminància de tot l’escenari que rodeja el rètol.  

Per tal de posar-ho en comú amb les mesures d’aquests, s’ha decidit fer el següent gràfic 
en funció de la relació de contrasts LRètol/LEntorn amb les dues luminàncies mitjanes, per així 
veure si aquestes relacions respecten, o no, els contrasts recomanats per a la ergonomia 
de pantalles de treball d’interior. Cal destacar, que en cas de que l’entorn donés un valor 
molt pròxim a 0, s’ha avaluat com a 1, per tal de poder fer la relació i que no donés un 
nombre indeterminat. Segons el RD1890 [4], 1cd/m2 es correspon a 15 lux, i es pot agafar 
com a factor de referència per avaluar una situació d’il·luminació mínima.  
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A continuació, aquest: 

 
Fig. 6.20. Mesures en funció de la seva relació de contrasts. 

Tot seguit, s’ha decidit focalitzar en les dades no normatives. S’ha afegit una columna on 
s’indica si la fotografia, i per tant, la mesura de l’entorn, s’ajusta millor a un escenari 
adjacent, com una paret, o distant, com un espai obert.  

Mesura LMesura LEntorn Relació Entorn 
6 3895 32 122 Distant 

14 221 1 221 Distant 
18 311 3 104 Distant 
23 6 3 2 Adjacent 
28 128 1 128 Adjacent 
30 156 1 156 Adjacent 
36 399 1 399 Adjacent 
37 202 2 101 Distant 

Taula 6.12. Dades no normatives en base a la relació de contrasts recomanades. 

Com s’observa, la mesura 23 és l’única que, sent adjacent, té una relació inferior a 3:1, 
dificultant l’adaptació de l’ull a les seves diferencies, i per tant, fen-lo treballar més del 
compte. D’altre banda, tenim un total de 7 rètols que destaquen per tot el contrari, un 
contrast excessiu. Com hi ha uns quants que s’allunyen del recomanat 10:1,  s’ha posat el 
límit en el 100:1, que es caracteritza per ser perjudicial per a la visió. 

D’aquests, s’hi troben quatre amb entorns distants i tres amb entorns adjacents i, com es 
pot veure en el número de la mesura, no es segueix cap tendència, ni són d’una zona 
específica ni tenen una mida concreta. El que si ha resultat curiós, és descobrir que de 
totes les relacions que no compleixen aquesta regla, només una d’elles, la 6, amb una 
luminància extrema, apareix marcada en vermell en els anàlisis fets fins el moment en el 
projecte amb reglamentació fixa.  
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Això indica, que aplicant una nova normativa hipotètica que reguli la relació de contrast 
entre els rètols lluminosos exteriors i el seus entorns, el nombre d’instal·lacions fora de 
límits augmentaria i englobaria i tindria en compte encara més elements, fent més restrictiu 
el seu ús i característiques. 

 Anàlisi general 

Per últim, posant totes aquestes normatives, tant les que estan en funcionament avui en 
dia, com les que serien hipotètiques, en comú, s’ha decidit fer una taula resum de tots els 
rètols que no complirien alguna d’aquestes. Així, s’han posat en funció de les zones envers 
la contaminació lumínica, les seves superfícies, la brillantor màxima recomanada per a 
pantalles interiors, de  200 cd/m2, i finalment, la relació de contrast màxima sense risc, de 
100:1. A continuació, aquesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.13. Resum de les mesures que no compleixen almenys alguna de les quatre opcions analitzades. 

Aquesta, vindria a ser un resum de tot l’anàlisi del projecte ja que, a més a més, s’ha 
separat en funció de les localitzacions de les mesures per encara poder-ne treure més 
informació. En ella, s’han marcat les mesures que compleixen  o no  segons totes les 
opcions de normativa vigents, o hipotètiques, estudiades amb anterioritat. 

Primerament, si ens centrem en les quatre opcions que s’han analitzat, es poden extreure 
unes conclusions ja anomenades prèviament, però que no estar de més ressaltar. Per 
cadascuna d’elles, separadament, el percentatge de rètols que no complirien són força 
semblants, excepte si s’aplica la luminància màxima recomanada per a pantalles interiors, 
on aquest augmenta gairebé fins a la meitat de les dades. 

 Mesura Luminància Zones Superficies Pantalles Contrasts 
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Zones Superficies Pantalles Contrasts 
13% 18% 43% 20% 

Taula 6.14. Rètols no normatius en funció de les quatre opcions analitzades. 

Seguidament, focalitzant en la localització de les mesures, es pot reafirmar una conclusió 
també extreta prèviament. Si ja es podia intuir que a Barcelona i Cornellà s’hi trobaven els 
rètols més lluminosos, ja que la mitjana de tots ells era superior, a la taula següent es pot 
veure com aquesta tendència és semblant, destacant la zona mesurada a Cornellà com a 
molt negativa a nivells lumínics, on faria falta revisar la seva situació de manera immediata. 

 Barcelona L'Hospitalet Sant Celoni Cornellà 
Rètols 10 14 7 9 

No 
Vàlids 

4 4 2 7 
40% 29% 29% 78% 

Taula 6.15. Rètols no normatius aplicant les quatre opcions en funció de les localitzacions. 

Per acabar, posant-se en la situació és restrictiva, aquella on hi hauria legislació per a les 
quatre opcions, i tenint en compte les 40 mesures del projecte, ens quedaria el següent 
gràfic: 

 
Fig. 6.21. Rètols normatius i no normatius aplicant les quatre característiques analitzades. 

Com es pot observar, només un 57% dels rètols serien normatius, 23 mesures, no molt 
més que les 17 no normatives, un 43% del total, i que posarien de manifest que fa falta 
l’aplicació de lleis molt més restrictives en el sector dels elements publicitaris i decoració 
exterior. Si més no, s’hauria de posar en marxa un estudi molt més extens i profund sobre 
el tema, i intentar trobar solucions o noves propostes d’aplicació si realment es vol 
combatre, entre d’altres, la contaminació lumínica.  
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7. Estudi de l’impacte ambiental 

Aquest estudi, acostuma a centrar-se en l'impacte ambiental que pateix l’entorn a causa, i 
durant, el procés d’elaboració del projecte. En aquest cas, durant el transcurs del treball no 
s’ha produït cap modificació o generació, com a tal, sinó un anàlisi de la situació actual dels 
rètols lumínics d’exterior, amb la determinació de dades reals i la seva posterior revisió i 
proposta de solucions en cas de ser necessari, cosa que, no aplica absolutament en aquest 
punt. A falta de poder tractar aquest tema de forma rigorosa però, s’ha plantejat l’impacte 
ambiental teòric que produirien els sistemes d’enllumenat exterior, genèricament, sobre el 
seu entorn, on entrarien els rètols lluminosos, i focalitzant en els díodes LED si s’escau. 
Així, en cas de seguir amb aquest projecte, en una situació on si fes falta la modificació i 
adaptació de nous rètols a l’entorn, caldria tindre molt present tota la informació següent. 

Avui en dia, el problema de la contaminació lumínica comença a fer-se lloc en el debat 
mediambiental i, com s’ha vist al punt 4.2, s’està legislant per a regular l'ús que, com a 
societat, fem de la llum. Tot i això, hi ha un cert desconeixement sobre les implicacions 
mediambientals de la utilització, de manera incorrecta, d’aquesta. Es tracta d'un dels 
problemes ambientals que més s'ha incrementat en els últims temps, a causa, 
fonamentalment, de l'enllumenat nocturn exterior. La seva localització està associada al 
medi urbà, però, el seu abast s’estén al llarg de tot el territori.  

 
Fig. 7.1. Visió global de la il·luminació al món. [48] 

Segons el nou Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, 
datat a l’abril d’aquest mateix any, la contaminació lumínica es pot entendre com l'alteració 
de la foscor natural del medi nocturn produïda per l'emissió de llum artificial, o bé, com un 
terme genèric que indica la suma total de tots els efectes adversos de la llum artificial. 

Per a una il·luminació racional i respectuosa amb el medi i les persones, és recomanable 
aplicar i fer un bon ús de les pràctiques referents a l’enginyeria d’enllumenat, on les 
recomanacions bàsiques de prevenció són:  

1. Il·luminar allò que realment ho necessita. 
2. Il·luminar dins els intervals temporals en què realment sigui necessari. 
3. Evitar l'emissió de flux lluminós per sobre de l'horitzontal, orientant els focus 

correctament per no enviar llum al cel. 
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4. Evitar la intrusió lumínica o emissió de flux lluminós cap a àrees diferents de la 
que es necessita il·luminar. 

5. Emprar nivells d'il·luminació ajustats a les necessitats de l'ús, amb possible 
regulació temporal de la seva intensitat. 

6. Emprar llum amb les característiques espectrals adequades per a l'ús previst, 
limitant, en el possible, la llum de longitud d'ona curta (blava). 

7. Il·luminar amb llums de baix consum i que no usin mercuri ni altres metalls 
pesants. 

8. Fer servir les potències adequades per no enlluernar ni crear zones d'ombra 
massa fosques. 

 

 La contaminació lumínica i el medi ambient 

Els impactes negatius de la contaminació lumínica són molt evidents i incideixen, no només 
al paisatge nocturn i els ecosistemes, alterant la seva biodiversitat, sinó també a la salut 
humana. Aquests afecten a cinc grans àmbits: 

 Ecològic  
 Energètic  
 Salut 

 Seguretat  
 Cultural

 

 L’impacte ecològic 

Els humans som animals diürns, encara que per dormir busquem la foscor. D’altre 
banda, hi ha una multitud d'éssers vius que s'han adaptat i viuen de nit. Els cicles de 
llum i foscor són determinants per al desenvolupament de les funcions vitals de la 
natura ja que la vida està adaptada a condicions de llum durant el dia, i a condicions 
de foscor durant la nit. La contaminació lumínica trenca aquest equilibri i en 
conseqüència, es provoquen greus disfuncions tant en la flora com en la fauna. Les 
aus migratòries es desorienten. Altres animals, com els amfibis, redueixen la seva 
freqüència de cant durant la nit, la qual cosa afecta al seu èxit reproductor. De la 
mateixa manera, molts insectes estan en greu perill d'extinció a causa, en part, de la 
contaminació lumínica. A més a més, altera les relacions depredador-presa, el repòs, 
inutilitza les estratègies de camuflatge, i un sense fi de impactes negatius més.  

 L’impacte energètic  

La il·luminació artificial és una gran consumidora de recursos energètics. El consum 
energètic d'Espanya és de 5.4 TW/any, el que suposa una despesa de prop de 950 
milions d'euros anuals, sent el país amb major consum en enllumenat per habitant de 
la Unió Europea, i el segon en valors absoluts. S'estima una despesa total per consum, 
manteniment i despeses de personal associades, d'entre 1600 i 1800 milions d'euros 
anuals. Si més no, aquestes dades posen de manifest que l’ús de rètols lluminosos 
nomes pot fer que empitjorar la situació. [53] 
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 L’impacte en la salut 

La intrusió lumínica en els domicilis i la submissió a un règim d'il·luminació de 24 hores 
perjudica la salut de les persones, ja que pot produir alteracions en el ritme biològic 
natural i inhibir la producció de l'hormona melatonina, la qual només es produeix en la 
foscor. Aquest fet, està relacionat amb un major risc estadístic de patir alteracions del 
son, estrès, depressió, obesitat, diabetis i càncer de mama/pròstata, entre d'altres 
malalties. La llum artificial influeix també en la difusió d'epidèmies transmeses per 
insectes, i empitjora la qualitat de l'aire, perquè entorpeix la neteja de la contaminació 
fotoquímica, que té lloc de forma natural en absència de la llum solar. 

 
Fig. 7.2. Panorama general de Barcelona on la difusió de la llum al cel destrueix la seva foscor natural. [48] 

 L’impacte en la seguretat 

La il·luminació proporciona una innegable sensació de seguretat, però si no està ben 
planificada, ocasiona fatiga visual i enlluernaments, de caràcter més accentuat en les 
persones d'edat avançada, i relaxació de l'alerta en la conducció. Així mateix, i malgrat 
l'estesa creença al respecte, no hi ha una relació directa entre més il·luminació i menys 
delinqüència, tot i que una il·luminació inadequada si dificulta, per exemple, el 
funcionament de les càmeres de seguretat. 

 L’impacte cultural 

El deteriorament del cel nocturn suposa una pèrdua de patrimoni cultural immaterial 
per a els habitants de les zones urbanes, especialment els nens, cada vegada més 
desconeixedors del firmament i la cultura que l'envolta. La degradació del paisatge 
nocturn limita des de fa dècades el seu estudi científic i la pràctica astronòmica, 
obligant a investigadors, estudiants i aficionats a desplaçar-se per dur a terme les 
seves observacions.  

Tots aquests problemes s'han incrementat amb els anys de forma paral·lela a l'augment 
de les àrees il·luminades i al creixement de la potència utilitzada. L'excés de llum, no és un 
signe de desenvolupament econòmic i riquesa, com s'interpretava fins fa poc. És cert que 
la il·luminació exterior aporta grans beneficis, com per exemple, seguretat, fluïdesa del 
trànsit o activació de zones d'interès, entre d'altres.  
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Però, d’altre banda, provoca grans costos i perjudicis que cal evitar. Només l'equilibri pot 
conciliar els interessos de les activitats humanes de nit amb el respecte al medi ambient. 
No es tracta de deixar a les ciutats i pobles amb una il·luminació deficient a la nit, al contrari, 
una reducció de la contaminació lumínica comporta una millora de la qualitat de la 
il·luminació ambiental. 

En resum, la contaminació lumínica és un gravíssim problema que ha de ser tractat, i està 
a les nostres mans exigir com a societat que des de l'administració es prenguin les mesures 
per reduir-la i evitar-la en el futur. 

 El LED i el medi ambient 
Si ens centrem en la il·luminació LED, la principal font dels rètols lluminosos, se sap, pel 
Comitè Espanyol d’Il·luminació, que existeixen riscs potencials a l’ús de díodes per a 
l’enlluernament dels espais exteriors. En comparació amb altres fonts de llum, els LED 
presenten importants beneficis des del punt de vista de la sostenibilitat i la salut humana, 
entre les que hi destaquen: 

 Pràcticament no emeten les bandes UV i IR de l'espectre òptic. 
 Són fonts sòlides poc susceptibles al trencament i no contenen mercuri (Hg). 
 Si estan ben dissenyats i instal·lats permeten dirigir eficaçment la llum allà on es 

necessita, evitant la intrusió lumínica. 
 Es pot programar el seu flux lluminós mitjançant sistemes de regulació i control 

intel·ligent. 

 
Fig. 7.3. Un LED en funcionament. [55] 

No obstant això, i al mateix temps, tenen característiques diferencials que poden causar 
problemes de salut o agreujar els prèviament existents. A continuació, les que hi 
destaquen: 

 Generen llum blanca a partir de llum blava. 
 Tenen luminàncies molt elevades a causa de la petita regió emissora i al gran 

flux lluminós que proporcionen. 
 Poden presentar parpelleig i donar lloc a efectes estroboscòpics. 
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8. Propostes de millora 

Com s’ha comentat anteriorment, el mal ús i excés de rètols lluminosos a l’exterior, té 
suficients efectes negatius com per a tenir-los en compte i adequar els seus nivells segons 
l’entorn i funcionalitat d’aquests. La contaminació lumínica afecta als éssers vius en 
algunes de les seves activitats vitals, com els comportaments de reproducció, alimentació 
i orientació. Els missatges dinàmics, poden distreure els conductors, els ciclistes i els 
vianants i, per tant, són un risc potencial per a la seguretat del trànsit. També poden 
contribuir substancialment a il·luminar les residències a traves de les seves finestres, tenint 
un impacte en la salut humana, encara que no necessàriament estiguin a la via pública. I 
tot això, sense tindre en compte que com més elevats, grans, o lluminosos són, més terreny 
és sensible als seus efectes. Així doncs, sembla necessari l’aplicació d’algunes tècniques 
o eines bàsiques per tal de millorar i optimitzar aquests. 

Per tal de proporcionar una major protecció de l’entorn nocturn i complir els estàndards de 
sostenibilitat actualment acceptats, la guia per a centres de missatges electrònics (EMC) 
de l’Illuminating Engineering Society [60], recentment ha exposat els següents criteris 
relacionats: 

a. Nivell de luminància: Durant les hores nocturnes, que comencen una hora 
després de la posta del sol, els nivells de lluminositat no poden excedir els valors 
màxims indicats a la taula següent: 

Zona 
d'il·luminació 

Luminància 
màxima nocturna 

(cd/m2) 
E1 0 
E2 20 
E3 40 

E4 
80 
160 

Taula 8.1. Nous màxims de luminància recomanats segons l’IES. [60] 

Com es pot observar, aquests límits són molt més estrictes que els avaluats anteriorment, 
i nomes cal donar un cop d’ull a les mesures per adonar-se que la gran majoria d’elles 
sobrepassarien aquests nous valors. També cal destacar que, al tractar-se d’una guia 
americana, la zonificació consta de cinc zones i no de quatre, tot i que s’especifica quina 
és la corresponent al sistema utilitzat a Espanya. Per a l’E4, els dos valors van referits a 
entorns amb lluminositat elevada, sent el primer típic dels districtes de negocis de les grans 
ciutats i, el segon, exclusiu per a cassos extrems. 

Per tal de reafirmar la suposició, s’han validat les mesures amb els nous valors llindar, 
donant un total de 28 valors que no compleixen dels 40 totals, un 70%. En aquest cas, els 
no vàlids no segueixen cap tendència ni són d’una zona o entorn concret, sinó que es 
troben a tot arreu degut a que aquesta normativa no ha estat instaurada encara.  
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Fig. 8.1. Compliment de la legislació segons les zones envers la contaminació lumínica amb els nous límits proposats. 

Queda clar doncs, que la seva aplicació no seria del gust de tothom ja que, tot i que a ulls 
de la gent preocupada per la contaminació lumínica i les seves conseqüències, o a la gran 
majoria que no disposa d’aquestes eines de publicitat, seria una cosa positiva o, si més no, 
no els hi suposaria cap esforç, hi ha un grup de persones que disposen de comerços o 
grans empreses que haurien d’assumir un risc, majoritàriament econòmic, i que de ben 
segur no els hi faria cap gracia. Depenent de la instal·lació de llum que hi tinguin, podria 
ser tan senzill com canviar les bombetes o tan feixuc com haver de fer una reforma 
completa. Així doncs, sembla una idea bonica però de difícil aplicació immediata. Podria 
solucionar-se a llarg termini, normativitzant aquests valors per a noves instal·lacions i 
deixant un marge de temps, per exemple de 10 anys, als propietaris, per tal de fer les 
modificacions necessàries i adaptar-s’hi, tal i com ja es va fer amb les làmpades 
incandescents no fa tant. 

b. El toc de queda: Els rètols lluminosos, s'han de desconnectar completament 
després de les 23:00h (11 pm), o 30 minuts després del tancament del negoci, 
el que sigui més tard, i romandran apagats fins a una hora abans de la sortida 
del sol. En algun cas, com els d’informació de trànsit o seguretat han d'estar 
exempts del toc de queda. Això contrasta amb els horaris actuals del Decret 
190/2015, de mitjanit per a l’horari d’hivern i 01:00 a l’estiu, fent-los encara més 
restrictius.  

Mentre es realitzaven les mesures, s’ha pogut comprovar que, durant la nit, una gran 
quantitat de cartells segueixen encesos, i no nomes els útils o exempts. Nomes fa falta 
revisar les hores en que s’han fet aquestes, per veure que més enllà de mitja nit, on, tot i 
que s’observen millor i criden més l’atenció, els clients no poden comprar, per exemple, no 
se segueixen les recomanacions. A Espanya, la normativa és mes permissiva en quan a 
horaris i temps de funcionament i, només per a Catalunya i la comunitat de Madrid, s’ha 
trobat informació al respecte, com s’explica al punt 4.2.4. Així doncs, es creu que aquesta 
reducció d’hores permeses, ajudarà a rebaixar els nivell de contaminació lumínica. Aquesta 
proposta serà de tot segur més fàcil d’implantar ja que, tot i que els propietaris perden en 
quant a publicitat nocturna, s’estalvien el consum energètic pertinent, i per tant, diners. 

12
30%

28
70%

Compleixen
No Compleixen
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Fig. 8.2. El canvi de la font d’il·luminació pot suposar un esforç econòmic important per a molts col·lectius. (BCN, 2019) 

Tot seguit, es recomana una sèrie de millores pràctiques de gestió per els rètols lumínics, per 
tal que puguin reduir encara més els impactes negatius sobre el medi ambient, reduir el 
desordre visual i millorar la seguretat dels conductors i els vianants alhora que manté les 
exigències d’atracció dels establiments o dels propietaris. Així, l'IES recolza fermament la 
incorporació de les pràctiques pertinents a la il·luminació exterior recollides a continuació, 
algunes de les quals ja es tenen en compte avui en dia al territori català: 

1. Monitoratge: El propietari del dispositiu lluminós, o el titular del permís, ha de 
supervisar-lo contínuament, les vint-i-quatre hores diàries, incloent-hi un seguiment de 
la fiabilitat del maquinari, programari, xarxa i altres infraestructures de suport. Si es 
produeix un problema, el rètol no es mantindrà apagat. 

2. Retrocés de la zona sensible: Els rètols lluminosos no s'han de col·locar dins o propers 
a zones sensibles. Aquests inclouen, però no es limiten a: espais naturals, platges, 
aiguamolls, refugis, observatoris i camps d'entrenament militar. El seu efecte a gran 
distància hauria d’avaluar-se cas per cas, tenint en compte l’efecte acumulatiu de 
múltiples dispositius i establert per l’autoritat competent de cada comunitat. També 
s’hauria d’abordar els rètols mòbils. 

3. Limitació de la distracció: Els missatges que apareixen en els rètols, haurien de 
minimitzar la distracció dels conductors i vianants establint una durada mínima del 
missatge, un temps de transició màxim entre els missatges, i mantenint un espai 
adequat entre ells al llarg de les vies. 

4. Reducció gradual de la brillantor: Es recomana que els nivells de luminància es 
desdibuixin gradualment entre els modes diürns i nocturns, des de la posta de sol 
fins a 1 hora després d’aquesta, per proporcionar la relació de contrast adequada 
amb el nivell d'il·luminació ambiental, i de manera similar abans de la sortida del sol. 

5. Límits de grandària: Els rètols més grans tenen un impacte proporcionalment major 
en el medi ambient nocturn. L’IES no recomana una mida màxima ja que entén, que 
hi ha molta diversitat d’usos i aquests s’han de poder continuar garantint. Pot ser 
convenient que els instal·ladors avaluïn acuradament la zona i utilitat del rètol per a 
calcular correctament la seva superfície o regulació corresponent. 

6. Límits de densitat: A causa del creixent ús de rètols amb llum, s’hauria de controlar 
l’impacte acumulat al medi ambient de múltiples instal·lacions. Les emissions totals 
de llum procedents d’aquests, es poden controlar mitjançant la limitació del nombre 
o la mida combinada de permesos per a una determinada longitud de calçada o una 
àrea determinada.  
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9. Programació 

Per a tot projecte d’enginyeria, és vital respectar els terminis d’entrega exigits per el 
contractant. Així doncs, per no tenir més despeses de les previstes o altres problemes 
encara més greus, cal una bona planificació prèvia i una programació el més acurada 
possible dels temps en que es duran a terme les diverses activitats. 

Com s’ha mencionat inicialment al punt 2.2 sobre l’abast del projecte, aquest s’ha basat en 
tres etapes diferenciades: (1) la organització i preparació de la informació necessària, (2) 
la realització del treball de camp i, per últim, (3) l’anàlisi d’aquest i les corresponents 
conclusions. 

Inicialment, calia marcar dos dates important en el calendari, la primera, el 8 d’abril per a 
la validació del projecte i, seguidament, el 17 de juny per a l’entrega final del mateix. Així 
doncs, començant l’1 de febrer, es va planejar, a mode orientatiu, tenir enllestida la primera 
etapa i haver pogut realitzar alguna mesura abans de la validació, per al que es va disposar 
de 66 dies, dels 136 totals. Aquesta, es va poder complir amb èxit, i així es va disposar de 
temps suficient per poder realitzar el gruix de les mesures i el seu anàlisi abans de la data 
límit i amb prou marge per imprevistos. Per el seu seguiment, i tenir una referencia temporal 
dels terminis, es va decidir crear un diagrama de Gantt, una eina simple però molt útil per 
aquesta mena de treballs, i que es mostra a continuació diferenciant les tres etapes amb 
tons de blau diferents: 

Fig. 9.1. Planificació del projecte en diagrama de Gantt. 

Selecció del Tema i Esquema Orientatiu
Objectius i Abast del Projecte

Estudi de l'Art
Estudi de Mercat

Estudi dels Procediments de Mesura
Reunió de Seguiment del Projecte
Caracterització de les Casuístiques

Plantilla de recollida de Dades
Definició i Proposta de Rètols a Mesurar

Reunió de Seguiment del Projecte
Analogia luminàncies int-ext

Softwares i apps per a l'anàlisi
Reunió de Seguiment del Projecte

Calibratge de la Càmera
Avaluació Parcial del Projecte

Mesura de Rètols
Elaboració de les fitxes

Pressupost, Impacte Ambiental i Propostes
Anàlisi i Conclusions

Revisió del Contingut i l'Aspecte
Dipòsit i validació del Projecte

Planificació del Projecte
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10. Pressupost del projecte 

La realització d’aquest projecte no hagués estat possible sense l’ús de diversos estris, 
materials i altres serveis a tenir en compte, com el transport als llocs de les mesures. A 
continuació, es recull, el més acuradament possible, el cost que ha suposat dur-lo a terme 
i el pressupost previst desglossat segons els diferents àmbits: 

 

On Pu és el preu unitari i i és la part proporcional del material utilitzat dedicada a aquest 
projecte. Alguns d’aquests valors unitaris són orientatius segons el valor de mercat actual, 
sense tindre en compte l’any d’adquisició o si el material ha estat prestat per algú. A partir 
d’aquesta base, s’ha calculat el cost veritablement amortitzat per aquest projecte, utilitzant 
el tant per cent de i. Per últim, cal destacar que el software de Photosphere, part essencial 
d’aquest treball, al ser de domini públic no ha tingut cap cost i no s’ha afegit dins el 
pressupost. 

 

Descr ipció Unitats  i   
(%)  

Pu  
( € ) 

Cost  
( € ) 

Enginyer     
Sou  300 h 100 40 12.000 

Dietes - 100 26,80 26,40 
     

Material     
Luminancímetre  1 6 2.150 129 

MacBook Air 1 10 500 50 
Canon EOS 50D 1 10 255 25,5 

Trípode 1 100 30 30 
Espectròmetre 1 6 2.300 138 

     
Altres     

Servei de Impressió 115 pàg. 100 0,10 11,5 
Transport (Benzina) 12,6 l 100 1,429 18 

Peatges 2 100 3,86 7,72 
     

Despeses Generals - 13 12.436,12 1.616,70 
Benefici Industrial - 6 12.436,12 746,17 

     
IVA - 21 14.798,99 3.107,79 

     

   Total  17.906,78 € 
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Conclusions 

Un cop finalitzat el treball de camp i elaborat el seu anàlisi, se’n poden determinar diversos 
fets o raonaments. Com a conclusió general d’aquest projecte es pot extreure que, 
actualment, els LEDs són una molt bona solució per a il·luminar els rètols: de 
característiques molt variades, eficients i que no generen residus contaminants. A més a 
més, el seu cost, sempre en funció de la mida desitjada, no és excessiu, i la inversió podria 
ser amortitzada a mig o llarg termini.  

D’altre banda, el creixent augment del seu ús, en alguns cassos sense cap mena de control 
legislatiu, augmenta un dels problemes al que s’enfronta el món avui en dia, la 
contaminació lumínica, el servei lumínic i el malbaratament energètic. A cadascuna de les 
zones hi ha valors molt variables, alguns d’ells considerablement baixos, i que destaquen 
perquè, visualment parlant, no hi ha una gran diferencia de qualitat entre ells. Aquest fet, 
es pot veure, entre d’altres, a les mesures 11 i 12 de l’annex, les quals distaven no més de 
vint metres entre ells. Si més no, els que brillen molt, criden l’atenció en major grau per 
l’enlluernament, la sensació i el contrast lumínic que provoquen, com serien les mesures 
10 i 39 de l’annex. Els que no produeixen aquest efecte, però que es troben en bones 
condicions, són igualment atractius i demostren que, al final, la brillantor és més una 
estratègia publicitària simple, convertint-la a vegades en molesta, que eficient i atractiva. 
Es creu, generalment, que la brillantor dels rètols no és suficient perquè es té en compte la 
lluminositat de l’entorn i es pretén destacar-los més, però gracies a la varietat del rang de 
mesures en una mateixa localització, s’ha pogut determinar que aquesta creença no és del 
tot certa i, que a vegades, es pot crear un element lumínic atractiu i vistos sense usar una 
gran potencia, sigui quin sigui el seu escenari.  

Seguint el fil d’aquest fet, alhora s’ha extret que quant menys il·luminat és l’entorn on es 
troba el rètol, menys il·luminació hauria de ser utilitzada pels propietaris d’aquests. Així, les 
mitjanes de les luminàncies, tenien tendències semblants segons la localització on es 
mesuraven. Com es veu a la taula 6.11, la mitjana per un lloc allunyat de grans ciutats, 
pròxim a un entorn natural, i amb una densitat d’elements lumínics no gaire elevada, com 
serien les mesures fetes a Sant Celoni, és molt més baixa que les altres tres. Al intentar 
competir amb la resta d’elements lluminosos, es produeix el que es podria definir com un 
efecte cadena: si algú il·lumina més que jo, he d’aconseguir il·luminar encara més per fer-
me més visible. Es podria, doncs, parlar d’un equilibri lumínic, on les característiques dels 
rètols de cada zona s’adapten al medi, com si fos un ecosistema, però que a causa de la 
mentalitat obsessiva i competitiva amb la que viuen gran part de les persones, a vegades 
sense sentit, amb la única intenció de quedar per sobre de la resta, és destruït i, en 
conseqüència, tendeix a créixer sense control. 
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Gracies a l’avaluació luminotècnica profunda i realista que s’ha dut a terme, s’ha pogut 
obtenir molta més informació, i tot això amb molta menys feina de la que marquen les 
principals guies i instruccions tècniques de referència. Utilitzant el software de 
Photosphere, s’ha pogut verificar que el programa complia les expectatives i donava valors, 
en la gran majoria de cassos, força fiables. El calibratge mitjançant les dues mesures amb 
el luminancímetre, ha permès donar per precises gairebé totes les dades, i en cap cas 
s’han obtingut valors anòmals o que distessin considerablement dels reals mesurats. 

En quant al material mesurat, ha estat molt més fàcil trobar rètols a unes zones concretes, 
com venen a ser les E3 i E4, característiques d’allà on hi ha un mínim d’habitatges o 
polígons industrials, comunament transitades, i per tant, on l’ús dels rètols lluminosos seria 
potencialment millor per atreure o ser vist. Per contra, les zones E1 i E2, normalment on la 
protecció és màxima o elevada, i relacionades amb espais naturals, protegits, o foscos en 
general, on interessa que segueixi així, ja que seria un bon indicador de que continuen 
protegides dels efectes de la llum artificial. D’altre banda, s’hi troba la dificultat per a veure 
rètols categoritzats com a molt grans, de més de 10 m2. El problema d’aquests, és que 
solen ser dinàmics, com el cas de la pantalla del cinema analitzada (Mesura 33 de l’annex), 
i a més a més del seu alt cost, són les que necessiten més brillantor, i poden causar molts 
més problemes a nivell visual, distraccions, etc... 

Basant-se, ara, en els resultats numèrics de l’anàlisi, queda demostrat que, en comparació 
amb la legislació de referencia activa actualment, la majoria d’empreses o establiments 
són conformes amb la normativa. Per a l’estudi segons les zones, s’hi troba un 87% de 
valors vàlids, mentre que per el cas de l’àrea dels rètols, disminueix lleugerament fins a un 
82%. Al veure que tota localització mesurada té rètols tant que compleixen aquesta, com 
que no, es demostra que la il·luminació dels que no ho fan és exagerada, i innecessària, 
per aconseguir una bona visibilitat i atracció enfront els clients potencials.  

A grans trets, tots els rètols que no són conformes a la normativa, tenen la característica 
d’una elevada brillantor i enlluernament, que a vegades, fins i tot, dificulten la seva 
comprensió des de la distància. Alhora, s’ha pogut corroborar que la brillantor de les 
pantalles té una estreta relació amb el color que emeten. Així, els colors més clars, amb el 
blanc com a màxim, són els més brillants, mentre que els foscos, amb el negre al 
capdavant, els que menys. Seria interesant, fer una petita referencia a les mesures que a 
les fitxes s’han destacat com a extremadament brillants. En aquests casos, es podria 
analitzar si els rètols segueixen emetent llum durant el dia. Si fos així, es mesuraria si 
mantenen els nivells nocturns o es regulen a uns valors superiors que s’adaptin millor a les 
condicions de l’entorn, i que facilitin la seva visibilitat a plena llum del sol. Per a tal fi, es 
podria utilitzar un control de brillantor per computador que s’ajustés automàticament a la 
lluminositat de l’escenari. 
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Pel que fa a l’anàlisi fent l’equivalència amb pantalles de treball interiors, la sobre 
estimulació en el sentit de la vista i un fort enlluernament, poden suposar una possible 
causa d’accidents, doncs l’enlluernament generat pot suposar una pèrdua de capacitat de 
visió. Introduint la luminància màxima recomanada per a aquest tipus de pantalles, 200 
cd/m2, i comparant-la amb els resultats de les mesures realitzades, el número de rètols 
normatius es redueixen considerablement, ja que es limiten sense tindre en compte la 
superfície o zona on es troben i, per tant, pot afectar a qualsevol d’ells. Així, segons l’estudi, 
un 35% del total mesurat, suposaria un perill potencial per la nostre salut. D’altre banda, 
aplicant una nova normativa hipotètica que regulés la relació de contrast de luminàncies 
entre rètol i entorn, perjudicial a partir de 100:1, afectaria una quantitat menor d’elements, 
un 18%, destacant que la gran majoria d’aquests, avui en dia estan dins el grup dels 
normatius. Això indica que, si es comparés amb paràmetres ergonòmics, com els que es 
tenen en compte en interior, en aquestes noves situacions, el nombre d’instal·lacions fora 
de límits augmentaria, i englobaria i tindria en compte encara més elements, fent més 
restrictiu el seu ús i característiques. 

Per acabar, els límits actuals, tant els de les zones envers la contaminació lumínica com 
els superficials, contrasten amb les noves tendències internacionals. Si més no, s’hauria 
de posar en marxa un estudi molt més extens i profund sobre el tema, i intentar trobar 
solucions o noves propostes d’aplicació si realment es vol combatre, entre d’altres, la 
contaminació lumínica. Recentment, a Estats Units s’ha presentat una proposta amb uns 
nous límits més restrictius que, de fer-se efectius, serien un avanç significatiu en molts 
aspectes, des de l’econòmic, a la millora de la qualitat del nostre cel. En ell, s’implementen 
propostes tant senzilles com disminuir els límits de la zonificació o avançar el toc de queda 
per apagar els rètols i, així, guanyar hores de foscor. Actualment, a l’estat espanyol, es pot 
arribar a emetre luminàncies de fins a 1000 cd/m2, mentre que aquesta nova frontera 
suggerida es situaria en els 160 cd/m2, diferencies que alerten de la revisió i canvi pròxim 
al que s’hauria de sotmetre la normativa actual. 
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