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De què parlem ?
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Oficina Técnica para la Protección del Cielo – OTPC –
Instituto Astrofisico de Canarias

Tiana

<< La contaminación lumínica es el brillo o resplandor 
de luz en el cielo nocturno producido por la reflexión y difusión 
de luz artificial (...) por el uso de luminarias inadecuadas y/o 
excesos de iluminación >>



<< S’entén per contaminació lluminosa l’emissió de 
flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, 
direccions i/o rangs espectrals on no cal per a la realització de 
les activitats previstes a la zona il·luminada >>
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Departament d’Astronomia i Meteorologia
Universitat de Barcelona

Tiananormativa



<< Anomenem contaminació lluminosa a la brillantor 
del cel nocturn produïda per la difusió de la llum artificial >>
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Col·lectiu “Cel Fosc”

Tiananormativa



<< (...) un enllumenament nocturn excessiu o defectuós 
consisteix una forma de contaminació, en tant que afecta 
la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i que ha 
d’´ésser protegit (...) >>
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Llei 6/2001 de 31 de maig
Departament de Presidència
Generalitat de Catalunya

Tiananormativa
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Brillantor artificial
Brillantor natural

Contaminació =

Negre < 0,01

Gris fosc < 0,11

Blau < 0,33

Verd < 1

Groc < 3

Taronja < 9

Vermell < 27

Blanc > 27

Font: Instituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso – ISTIL -

normativa
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Conseqüències de la contaminació lumínica

- Energètiques
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Més contaminació 
en origen (CO2)

- Residus 
finals molt tòxics i poc 
reciclables (Hg, Cd...)

Més matèria primera 
per a la producció 

d’energia
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Conseqüències de la contaminació lumínica

- Naturals
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Alteració cadena 
tròfica La llum ultraviolada 

que nosaltres no 
veiem...

Alteració hàbits 
animals nocturns Ritmes 

circadians
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Conseqüències de la contaminació lumínica

- Econòmiques
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Alemanya 1998, 
malgastada una 

central nuclear de 
mitjana potència

Despesa 
energètica 
municipal

18.000.000€
3.000.000.000 pta

(anuals a Catalunya)

50% en 
enllumenat 

públic 
(mitjana)
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Conseqüències de la contaminació lumínica

- Seguretat viària per enlluernament

- Perill de desaparèixer de molts observatoris astronòmics
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Descobriment de 
l’atmosfera                                           
de Tità des de 
l’Observatori Fabra de 
Barcelona !!!!
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Punts essencials

-Llum Artificial
- Llumeneres inadecuades
- Usos inadecuats

-Necessitat d’usos

Primera conclusió

No és un fenomen irreversible

TÉ SOLUCIÓ   
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- Llumeneres inadecuades
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TÉ SOLUCIÓ   
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Definició Tècnica

Definició Polític - social
+

Normativa

normativa
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La tècnica...

Tiana

Tipus de llumeneres
Directa
Indirecta
Concentrada
Difusa
...

Tipus de llum
Mercuri
Sodi
Fluorescència
...

Com ho fem ?
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Llumeneres

Tiana

Enllumenat de places
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Llumeneres

Tiana

Enllumenat de carrers
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Llumeneres

Tiana

Enllumenat de patis

normativa



19conceptes adreces

Llumeneres

Tiana

Enllumenat de façanes
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Apantallament

Tiana

25% de la llum 
aprofitada !!!! 100% de la llum 

aprofitada !!!!

corbat pla
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100%

12m8m5,5m

45%70%

100% 11%25%50%

12m8m5,5m

asimètrica

reflectant

protectora
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És a dir, cal projectar pensant en...

• Delimitació de la zona a il·luminar

Angle d’incidència adequat

Distància correcta entre llumeneres

Número de làmpades adequat (sobreconsum)

Alçada de les llumeneres

• No dispersar la llum cap el cel (hemisferi superior)

• Compte amb la reflexió 

normativa
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Tipus de llum

Tiananormativa
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Fotolluminiscència bàsica

Tiananormativa
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396 kWh
Estalvi del 37%

2x55 W
7250 lm

Mitja: 66 
(40 a 93)

12.000Diferents blancsFluorescència

198 kWh
Estalvi del 69%

55 W
7755 lm

Mitja: 141
(100 a 
183)

10.000Groc (monocromàtic)Sodi baixa 
pressió

360 kWh
Estalvi del 43%

100 W
9.800 lm

Mitja: 98
(66 a 130)

16.000Blanc groguencSodi alta pressió

630 kWh
Considerem com a 100%

175 W
8.575 lm

Mitja: 49
(40 a 58)

16.000BlancVapor de Mercuri

Considerant 3.600 h/any, consumimEficàcia
Lm /w

Vida útil
(hores)

Color

Característiques de les làmpades
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Si per llum blanca (Mercuri), paguem 1000 €

Amb llum blanc-groguenca (Sodi alta pressió) pagaríem només 571 €

Amb llum groga (Sodi baixa pressió) pagaríem només 314 €

Caldria considerar,

El cost del canvi de llumenera (només es pagaria una vegada !) i la 

EXEMPLE:   FIGUERES, 33.000 habitants, any 98, aproximadament 360.000 €/any en enllumenat.

Cost canvi llumeneres: 126.000 €

Estalvi després del canvi: 90.000 €/ any

Estalvi del 25% al 40% segons les zones

(font: Cel Fosc)
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En resum...

• El mercuri és molt contaminant i molt car de reciclar.

• El sodi, té més rendiment lluminós

• El sodi produeix menys contaminació lumínica.

• El sodi és molt més econòmic

• Llei 6/2001, Article 7.5
“D’acord amb els criteris d’estalvi energètic, s’ha de prioritzar la 
utilització preferent de làmpades de vapor de sodi d’alta i de 
baixa pressió. Aquestes làmpades han de substituir les 
làmpades de vapor de mercuri en els processos de renovació de 
l’enllumenat públic”

Ara s'entén !
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+ 25 m
” x

 r%
 - 18 lu

x x
 1,8  ??

?El tècnic ha de te projectar

Distància entre llumeneres

Alçada de les llumeneres

Potència de les llumeneres

Segons la il·luminància lux pel tipus de via, que indiqui el reglament.

No sobredimensionar !
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La voluntat política – social...

Tiana

Quan il·luminem ?

Què il·luminem ? 
Façanes
Monuments
Intromissió lumínica
Publicitat Què volem ?

normativa



31conceptes adreces

Quan il·luminem ?

Tiana

L’horari pot variar:

segons l’activitat del dia
segons la climatologia
segons la fase de la lluna
....

Conviure les necessitats !!!!

normativa
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Què il·luminem ?

Tiana

Deixem dormir els monuments !!!

L’ingrés gràcies a que la gent veu 
un rètol de botiga a la nit, 
compensa la despesa energètica ?

normativa
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Regulació de la publicitat...

Làsers i projectors NO !!!
(excepte en dies 
assenyalats...)
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Normativa

Tiana

Llei 6/2001 de 31 de maig 
D’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció 
del medi ambient

Ll

Reglament de 
desenvolupament de la llei 

6/2001, de 31 de maig-
ESBORRANY            
maig 2003 -

R

normativa



S’han pronunciat explícitament a favor de la regulació de la 
contaminació lluminosa...

UNESCO 
NASA
Fundació Cousteau
IAC
...

Són pioners en la seva regulació els parlament de...
Itàlia
Japó
Estats de Massachusetts, Califòrnia i Arizona (EEUU)
Canàries
...

I a Catalunya ens hi anem posant...
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Llei Reg.

UNESCO

Declaració Universal dels drets de les 
Generacions Futures

<< Les persones de les generacions 
futures tenen dret a una Terra 

indemne i no contaminada (...) que 
inclou el dret a un cel pur >>
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Què diu la llei 6/2001, de 31 de maig de la Generalitat de 
Catalunya ?

D’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 
la protecció del medi nocturn
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Llei Reg.

Resolucions precedents del Parlament de Catalunya:

• 89/V de 1996, per impedir la dispersió lumínica
• 728/V de 1998, instava al govern a combatre la contaminació lumínica
• 616/V de 1998, instava al govern a crear una comissió per a elaborar            
una norma reguladora d’aquest tipus de contaminació.

normativa



Preàmbul

“un ús inadequat de les instal·lacions d’enllumenament té 
conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi 
ambient, en la mesura que s’estiguin alterant, d’una manera 
desordenada, les condicions naturals de foscor que són pròpies 
de les hores nocturnes”

“...un enllumenament nocturn excessiu o defectuós constitueix 
una forma de contaminació, en tant que afecta la visió del cel, 
el  qual forma part del paisatge natural i ha de ser protegit...”
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Llei Reg.
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Article 3

Són exempts del compliment de les obligacions fixades per 
aquesta llei, en els supòsits i amb l’abast que siguin fixats per 
via reglamentària:

• Els ports, aeroports, línies ferroviàries, carreteres, 
autovies i autopistes.
• Els telefèrics i altres mitjans de tracció per cable.
• Senyalització de costes.
• Instal·lacions de forces i cossos de seguretat i
instal·lacions militars.
• Vehicles a motor.
• Infrastructures destinades a garantir la seguretat   
ciutadana.
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Llei Reg.
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Article 5

Zonificació del territori en funció de la vulnerabilitat

E1: Àrees en pla d’espais d’interès naturals o àmbits territorials
que hagin d´ésser objecte d’una protecció especial, per raó de 
llurs característiques naturals o de llur valor astronòmic 
especial. Brillantor mínima.

E2: Brillantor reduïda
E3: Brillantor mitjana
E4: Brillantor alta.

Punts de referència: Punts pròxims a les àrees de valor 
astronòmic o natural especial incloses en la zona E1., per a 
cada un dels quals cal establir una regulació específica en 
funció de la distància a què es trobin de `l’àrea en qüestió
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Llei Reg.

normativa



Article 5

Els Ajuntaments poden 
establir una zonificació
pròpia en llur terme 
municipal

Poden delegar la zonificació
en els Consells Comarcals
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Llei Reg.
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Classificació de la zona Usos
viari
vianants
viari i vianants
ornamental
industrial
comercial
esportiu

Limitació del flux hemisferi superior
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Llei Reg.

E1 (astronòmic)

Entesa entre necessitats d’usuaris 

Zona poliesportiva de Tiana
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Justificació en memòria (annex) dels projectes tècnics de la 
necessitat del funcionament de l’enllumenat en l’horari nocturn i 
una anàlisi lumínica de la instal·lació.

Tiana: Atenció al projecte de nou polisportiu

Els nivells màxims de llum (...) són aplicables als enllumenats 
interiors, si produeixen intrusió lumínica cap a l’exterior.

Tiana: Adequació de la piscina coberta
- adaptació tècnica
- adequació d’usos
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Llei Reg.
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Article 6. La llei prohibeix:

• Llums integrals o monocromàtiques amb un flux d’hemisferi   
superior emès que superi el 50% d’aquest.

• Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o 
làsers, emetin per damunt del pla horitzontal

• Artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna.

• Enllumenar grans extensions de platja o costa
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Llei Reg.
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Article 7. 

Dissenyar i instal·lar prevenint la contaminació lumínica.

S’ha de reglamentar prescripcions d’inclinació, direcció, 
tancament, apantallament, tipus de làmpades, ...

Distintiu homologat que certifica que una llumenera compleix 
amb la llei i el seu reglament.

Substituir les làmpades de mercuri per vapor de sodi
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Llei Reg.
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Article 8. 

Mantenir enllumenat apagat, excepte

• Seguretat

• Carrers, vials de pas i zones d’equipaments o aparcaments 
mentre estiguin en us.

• Durant activitat comercial o industrial

• Altres, amb memòria justificativa.
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Llei Reg.
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Article 9. 

Obligació de les administracions

• Vetllar pel compliment de la llei.

• Que els enllumenats s’ajustin a les condicions descrites.

• Que els enllumenats estiguin apagats en horari nocturn quan 
no siguin necessaris.

• Manteniment adequat.
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Llei Reg.
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El reglament, ara en esborrany, quantificarà els paràmetres generals 
descrits en la llei, limitarà els valors lumínics d’aplicació i definirà els 
tràmits per a la zonificació, denúncia, etc.

Entenguem i apliquem l’esperit de la llei
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Llei Reg.

• Creació fons econòmic per a la protecció del medi contra la 
contaminació lumínica.

• Règim d’ajuts.

• Règim sancionador. (150 € a 30.000 €)

• Mesures cautelars

normativa



Terminis previstos en la llei
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Llei Reg.

12 agost 2002Als 9 mesos de la 
comissió

Desplegament 
reglamentari

12 juny 2001Pubicació de la llei 
6/2001 de 31 de 

maig.

12 setembre 2009Als 8 anysAdecuació
enllumenats 

exteriors existents

12 novembre 2001Als 2 mesosComissió de 
prevenció i correcció 

de la CL.

12 setembre 2001Als 3 mesosEntrada llei en vigor

2005 !
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Adreces d’interès

Grup Astronomia Tiana
www.astrotiana.com

Col·lectiu Cel Fosc
www.celfosc.org

Sociedad Astronómica Granadina
www.astrogranada.org
http://www.astrogranada.org/cieloscuro/htm/que_es_cl.htm

Instituto Astrofísico de Canarias
Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo

www.iac.es
International Dark-Sky Association

www.darksky.org
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