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1. Introducció i objectius 

El tema triat, la luminotècnia, va ser escollit després de molt de temps de 

pensar en idees. El tema em va ser introduït per un amic que és enginyer, al 

qual vaig demanar de què podria anar el meu treball, ja que no era capaç de 

trobar un balanç entre dificultat i passió. Ell em va parlar de l'optimització de l'ús 

de la llum i a partir d'aquí vaig començar a desenvolupar tot un conjunt d'idees 

referents a aquest tema que em van semblar interessants i assequibles. A més 

a més, mentre anava pensant sobre el tema, em vaig adonar de la gran 

importància que té(Edison, un dels inventors més coneguts, va aconseguir la 

fama amb la seva millora de la bombeta) i de com de poc en sabia jo i, en 

general, la resta de les persones a qui els vaig parlar del tema.  

Els diversos objectius que s’intentaran assolir en aquest treball són els 

següents:  

1. Adquirir els coneixements bàsics de la luminotècnia per tal de poder 

realitzar a continuació la resta dels objectius establerts.  

2. Analitzar la il·luminació en els habitatges per tal de poder saber si les 

cases estan ben il·luminades o no.  

3. Determinar quin tipus de làmpada és la més adequada per a la llar.  

4. Analitzar les necessitats lumíniques de cada habitació d’un habitatge. 

5. Crear un mètode a través del qual la gent sense coneixements tècnics 

pugui elegir per si sola la làmpada que necessitarà a casa seva.  

Les hipòtesis amb les quals es treballarà seran que, en primer lloc, es creurà 

que en general els habitatges no estaran ben il·luminats i que segurament hi ha 

una gran possibilitat de millora. 

En segon lloc, es creurà que la millor làmpada serà la LED, ja que és de les 

tecnologies més noves i de les que diuen que prometen més.  

I, en tercer lloc, es suposarà que el que es necessita saber i tenir per tal de 

poder il·luminar un habitatge correctament és a l’abast del ciutadà mitjà i que, 

per tant, hi pot haver un mètode d’aconseguir apropar els coneixements tècnics 
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als consumidors mateixos que els permetrà decidir quines són les làmpades 

adequades per a la seva llar.  

Es treballarà, a més a més, amb la hipòtesi que es necessita més llum com 

menor és l'objecte que es necessita veure, i a l'inrevés. Per tant, efectivament, 

la il·luminació dependrà de quina acció es vulgui realitzar en el lloc determinat.  

En conjunt, aquest treball buscarà descobrir tots els potencials que té la creació 

artificial de la llum i com, avui en dia, aquesta s'està usant dins de casa.  

La informació utilitzada en aquest treball prové d’un llibre i de diverses pàgines 

web que han estat contrastades i de les quals s’ha mirat la credibilitat de la font. 

Això es complementarà amb les aportacions pròpies que faré, que estaran 

basades en les dades empíriques i teòriques.  

A la part pràctica s’intentarà tenir el màxim rigor científic possible i s’intentarà 

evitar obtenir resultats falsos deguts a una mala pràctica.  
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2. Metodologia 

El treball s’ha realitzat seguint un conjunt d’etapes que es van relacionant i que 

descrivim a continuació. 

1.Principis físics: La primera etapa del treball consisteix en una anàlisi de les 

diverses propietats físiques de la llum. Això ens serà necessari per tal de poder 

comprendre certs fenòmens que haurem de tenir en compte per a la 

il·luminació i ens servirà per entendre quin és el funcionament de les 

tecnologies de producció de llum i quines en seran les seves principals 

característiques.  

2.Tecnologies de la il·luminació: La segona etapa es basarà a fer una 

descripció de les tecnologies que es fan servir avui en dia per a la producció de 

llum. En base a aquestes descripcions i als coneixements adquirits en la 

primera etapa podrem fer una comparativa de quines són les millors 

tecnologies per a les tasques que nosaltres voldrem realitzar. Ens és necessari 

degut a que no hem aconseguit trobar cap comparativa que tingués en compte 

els valors que nosaltres hem considerats com a més importants i, a més a més, 

es volia comprovar amb les dades més actuals possibles i amb les fonts 

d’informació contrastades i fiables. A més a més, el consumidor es trobarà en 

la situació d’haver d’elegir quin tipus de làmpada necessita i s’ha cregut 

necessari fer la comparativa per tal de veure si, depenent de l’ús que se li dona, 

hi ha un canvi de la làmpada òptima. Les taules amb el conjunt de dades que 

podreu trobar en els apartats de la comparativa correspondran a dades extretes 

de les principals productores de làmpades(Philips,Osram...) i d’una pàgina web 

relacionada amb el l’“IEEE”(“Institute of Electrical and Electronics Engineers”).  

3.Anàlisi de lluminàries: A la tercera etapa ens disposem a analitzar l’altra 

part de la tècnica que va relacionada amb la il·luminació: la lluminària. Ens 

valdrem de les dades que trobarem per internet. 

4.Descripció i comparació d’etiquetatges: A la quarta, mirarem els 

etiquetatges de les làmpades. Ho farem per la seva importància, ja que és la 

part reglamentària que ha de contenir una làmpada i que servirà al consumidor 

per tal de poder analitzar les característiques de la làmpada(és a dir, el que 
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hem analitzat a l’etapa 1). A més a més, en farem una comparativa entre la de 

la UE i la dels EUA ja que, tractant-se aquests de dos dels majors mercats de 

països desenvolupats a escala mundial, considerem que es podrà mirar quines 

són les característiques i, en base a això, trobar què seria necessari. Altre cop, 

ens valdrem d’una comparació. Les dades obtingudes referents als tipus 

d’etiquetatge provindran dels documents oficials i de les pàgines oficials 

encarregades d’administrar l’etiquetatge. 

5.Anàlisi d’il·luminació en els habitatges: A la cinquena etapa, amb ja les 

làmpades, les lluminàries i les característiques físiques conegudes, ens hem 

disposat a analitzar quina hauria de ser la il·luminació en cada una de les 

diverses habitacions que es poden trobar en un habitatge. S’ha elegit un 

habitatge i no un lloc públic o empresarial degut a l’accessibilitat que tenia per 

tal de poder realitzar les diverses tasques d’anàlisi. A més a més, també s’ha 

trobat que la il·luminació en zones industrials i empresarials estava ja molt 

desenvolupada, mentre que en el cas dels habitatges,els estudis i la recerca 

eren reduïts. Per tant, s’ha cregut que podria ser un tema en el qual seria més 

factible fer alguna aportació. Les dades que es faran servir, seran unes 

trobades de fonts fiables d’internet. 

6.Disseny d’una “checklist”: Seguidament, a la sisena etapa, amb la 

il·luminació a les habitacions identificada i amb els coneixements de les 

làmpades, lluminàries i les característiques físiques de la llum, ens hem 

disposat a crear una llista de comprovació que tingui tots aquests coneixements 

i que ens serveixi per poder il·luminar adequadament els habitatges.  

7.Validació de les “checklist”: A continuació, amb les llistes ja creades, s’ha 

decidit fer servir la “checklist” en quatre habitatges qualssevol per tal de poder 

analitzar-la i identificar quines possibles millores podria tenir i, a més a més, 

comprovar la seva utilitat en el camp pràctic. Un cop completades les llistes, 

ens hem disposat en base a això a analitzar la il·luminació en les diverses 

habitacions tenint en compte tots els coneixements que hem adquirit en les 

etapes anteriors.  

8.Estimació de l’estalvi en un habitatge: En base a un d’aquests habitatges, 

s’ha volgut calcular quin podria ser l’estalvi si es tinguessin en compte els 
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consells que hem donat. Això s’ha cregut útil, ja que així es comprovaria si 

il·luminant un habitatge adequadament es podria estalviar o, si en canvi, una 

millor il·luminació no comportaria canvis en el consum energètic o 

l’augmentaria. En base a les dades adquirides, s’ha trobat quin seria el consum 

percentualment i llavors s’ha generalitzat a Catalunya per veure cap a on es 

podria dirigir l’impacte de la correcta il·luminació.  
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3. Història de la luminotècnia 

La història de la creació de llum artificial comença, en termes d'enginyeria i de 

física, en el descobriment de la incandescència. A partir d'aquest moment, es 

van anar desenvolupant diverses bombetes i, quan Edison va patentar la seva 

bombeta basada en filaments de carboni va ser quan aquesta eina es va 

començar a usar comercialment.  

Tot i això, ja quan es va començar a aprendre a usar el foc els avantpassats es 

van adonar de l'increïble poder que té la il·luminació artificial, la qual permet 

evitar el cicle solar i, en canvi, crear el nostre propi cicle sense impediment de 

manca de llum solar. 

L'ús del foc data de fa més d'un milió d'anys (es creu que fa 1,4 milions d'anys 

els humans ja l'usaven). Amb el descobriment del foc també van aparèixer les 

torxes. Es pot considerar, doncs, que va ser llavors que va començar la creació 

artificial de llum.  

No va ser, però, fins milers d'anys després que va aparèixer un nou invent per a 

la luminotècnia. Aquest va ser la creació de la llàntia(usava l'oli com a 

combustible), la qual, la més antiga trobada, data del 4500 AC, tot i que no hi 

ha un consens envers a quan van aparèixer.   

Un altre concepte que va aparèixer als voltants dels 3000 AC(segons restes 

trobades) a la Xina és l'espelma, la qual consisteix en un material que recobreix 

un fil d'un altre material que crema produint llum i calor.    

La següent gran revolució no apareixeria en aquest camp fins al cap de 

centenars d’anys amb la aparició de la bombeta i de l’ús extens de l’electricitat.  

La làmpada basada en la incandescència produïda per un corrent elèctric va 

ser dissenyada, per primera vegada, el 1835 per l’escocès James Bowman 

Lindsay. No fou, però, fins Edison que aquestes no van tenir una vida 

suficientment llarga i un ús prou ampli d’electricitat com per ser viables 

comercialment. Això va ocorre als finals del segle XIX, i a partir d’aquest 

moment anaren apareixent un gran llistat de làmpades diverses que tractarem 

en aquest treball.  



 

4. Característiques físiques de la llum

4.1.La llum com 

4.1.1.Característiques d'una on
La llum és una forma d'energia que es transmet en ones electromagnètiques i, 

per tant, és definida per certs valors de les ones. Aquestes ones són una 

combinació d'ones elèctriques i d'ones magnètiques. 

Una ona és una oscil·lació que tr

valors: 

 Amplitud(A): és el valor màxim que pren aquesta pertorbació. Es mesura 

amb metres. 

 Longitud d'ona(λ): és la distància entre dos punts d'ona que estan en un 

mateix estat de vibració. Es mesura amb metres. 

 Període(T): és el temps que dura una oscil·lació completa de l'ona. Es 

mesura en segons. 

 Freqüència(f): nombre de vibracions que es produeixen per unitat de 

temps. Es mesura amb hertz(Hz).

4.1.2.La visió humana i la llum
La visió humana només és capaç de c

entre 380 nanòmetres i 780 nanòmetres

de sota. Aquesta amplitud, però, pot variar entre diferents individus.  

                                        
 

11 nanòmetre=0,000 000 001metres

Font: 
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.Característiques d'una ona electromagnètica 
La llum és una forma d'energia que es transmet en ones electromagnètiques i, 

per tant, és definida per certs valors de les ones. Aquestes ones són una 

combinació d'ones elèctriques i d'ones magnètiques.  

Una ona és una oscil·lació que transporta energia i es pot definir amb uns 

Amplitud(A): és el valor màxim que pren aquesta pertorbació. Es mesura 

): és la distància entre dos punts d'ona que estan en un 

mateix estat de vibració. Es mesura amb metres.  

eríode(T): és el temps que dura una oscil·lació completa de l'ona. Es 

mesura en segons.  

Freqüència(f): nombre de vibracions que es produeixen per unitat de 

temps. Es mesura amb hertz(Hz). 

La visió humana i la llum 
La visió humana només és capaç de captar la llum que se situï en una amplitud 

entre 380 nanòmetres i 780 nanòmetres1 tal i com podem observar en la imatge 

. Aquesta amplitud, però, pot variar entre diferents individus.  

                                            

1 nanòmetre=0,000 000 001metres 

Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible 
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La llum és una forma d'energia que es transmet en ones electromagnètiques i, 

per tant, és definida per certs valors de les ones. Aquestes ones són una 

ansporta energia i es pot definir amb uns 

Amplitud(A): és el valor màxim que pren aquesta pertorbació. Es mesura 

): és la distància entre dos punts d'ona que estan en un 

eríode(T): és el temps que dura una oscil·lació completa de l'ona. Es 

Freqüència(f): nombre de vibracions que es produeixen per unitat de 

que se situï en una amplitud 

m podem observar en la imatge 

. Aquesta amplitud, però, pot variar entre diferents individus.   
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L'espectre visible es situa entre la llum infraroja (usada, per exemple, en els 

comandaments a distància) i la ultraviolada(s'usa, entre d'altres coses, per a la 

desinfecció de l'aigua). Per tant, ens interessarà, en les làmpades, que la llum 

entri dins d'aquest rang. 

Cada font de llum produeix diferents espectres de la llum visible i això és el que 

fa que percebem de diferent manera, per exemple, la llum del sol i la produïda 

per una làmpada.  

A més a més, també s'ha de tenir en compte a l’hora de fer les làmpades quin 

serà el color que produiran, ja que aquest pot variar.  

La temperatura de color, tal i com se l'anomena, és el color aparent que té una 

font de llum i es mesura en graus kelvin(K)2 i té relació amb la radiació de cos 

negre de Planck. Per a la luminotècnia, l'important és saber que a temperatures 

baixes el color aparent n'és un de càlid. A temperatures de 3000K i inferior fins 

a 2700k, normalment, la llum és càlida i de color groc. A mesura que es va 

pujant en temperatura, a 3500K, la llum es va tornant més blanca. A 4000k, la 

llum és blanca neutral, i llavors a mesura de que la temperatura va pujant es va 

tornant freda, és a dir, més blavosa. La llum natural blanca del Sol, tot i que 

depèn de molts factors, sol oscil·lar entre els 5600K i els 5800k en el seu punt 

més alt.  

Per a mesurar-ho es fa servir un colorímetre que n'identifica el color (aquest 

aparell és molt usat en el camp de la química ja que permet descobrir les 

concentracions de dissolucions a base d'observar-ne la interacció amb la llum). 

Per a poder comparar la capacitat de cada tipus de làmpades de produir els 

diversos colors més fidelment a com són produïts per la llum natural s'ha creat 

una escala anomenada índex de rendiment cromàtic (CRI o Ra). Aquesta es 

basa en la radiació de cos negre que, simplificat, consisteix bàsicament en un 

objecte completament negre a temperatura ambient(absorbeix tota la llum que 

                                            
 

2 K=oC+273 
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l’incideix) el qual es va esclafant fins a un punt en el qual aquest emetria 

radiació tèrmica(degut a la temperatura).  

Aquesta escala arriba fins al 100(el 100 representa la llum presa com a 

referència, l’emissió de cos negre a 2700K3), i per a fer el càlcul es tenen en 

compte 8 colors diferents que ha de produir la font lumínica. Tot i això, hi ha 

escales ampliades en les quals es tenen en compte més colors per a una major 

exactitud.  

Depenent del que es vulgui realitzar amb la llum ens interessarà més o menys 

tenir uns valors més elevats en el CRI. En general, però, per a interiors 

sobretot, segurament ens interessarà que aquest valor sigui el més elevat 

possible. Això és degut a que el color aparent dels objectes es basa en el tipus 

de longitud d'ona de llum que es reflexa en l'objecte o superfície. Per tant, si 

volem ser capaços de veure qualsevol objecte amb el seu color necessitarem 

que un major nombre de freqüències de llum hi “rebotin” i, per tant, voldrem que 

tingui un grau elevat de Ra.  

Tots aquests valors varien molt depenent del tipus de làmpada i és un factor 

que s'haurà de tenir en compte a l’hora de decidir una font de llum. 

A part de la llum produïda per la làmpada s'han de tenir en compte altres 

factors. Aquests són, per exemple, els objectes que volen ser observats, 

elements estructurals com poden ser parets(ja que aquests tenen un paper 

molt important a l’hora de reflectir la llum i pot ser que depenent del color del 

qual estiguin pintades s'aconsegueixi perdre una major o menor quantitat de 

llum).... 

La llum perduda en forma de calor també s'ha de tenir en compte i s'ha de 

buscar que no es perdi de forma innecessària, com pot ser en les ja 

esmentades parets, sostres(tot i que aquests tendeixen a ser de color blanc), 

persianes(és un element que està molt relacionat amb la llum, ja que quan es 

baixen les persianes a l'hivern sol ser quan ja no hi ha sol i, al fer-ho, el que 

                                            
 

3 Font: http://www.fullspectrumsolutions.com/cri_explained.htm 
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provoquem és que s'hagin d'usar les llums i per a aquest motiu s'haurien de 

tenir em compte), portes... Llavors també s'ha de vigilar quins són els elements 

que volen ser il·luminats ja que si tots tenen colors semblants es podria buscar 

de tenir una làmpada que només produeixi llum d'aquell color i de similars ja 

que així no hi ha energia perduda en l'absorció de llum(pot tenir sentit en, per 

exemple, elements exteriors en els que els elements a ser il·luminats són pocs i 

per tant es pot prioritzar la temperatura de color de la làmpada).  

I un dels factors que poden ser més influents són les lluminàries, que són els 

elements estructurals que envolten i aguanten les làmpades i els que en molts 

casos poden ser responsables d'una gran reducció de  la il·luminació. Aquest 

es té poc en compte i, en la meva opinió, el que es sol buscar és més l'estètica 

que l'eficiència. Segurament hi ha gran possibilitat de millora en aquest àmbit.  

4.1.3.Fenòmens físics de la llum 
La llum pateix diversos fenòmens físics degut als medis4. Els més importants 

són tres, detallats a continuació.  

4.1.3.1.Reflexió 

La reflexió és el canvi de  direcció d'una ona provocat en una superfície que 

separa dos medis diferents per a retornar al medi original. En el cas d'una 

reflexió especular l'angle d'incidència és el mateix que l'angle 

reflectit(considerat des de la normal, és a dir, la perpendicular al pla).  

Aquest és un fenomen que s'ha de tenir molt en compte per a la producció de 

lluminàries i és el que es dóna en, per exemple, els miralls. 

4.1.3.2.Refracció 

La refracció consisteix en el canvi de direcció d'una ona provocat en una 

superfície que separa dos medis però en el que la ona passarà d'un medi a 

l'altre( a diferència del que passa a la reflexió, en la qual l'ona sempre es queda 

en el mateix medi).  

                                            
 

4 Material a través del qual es propaga l'ona electromagnètica.  
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La relació entre l'angle incident i l'angle reflectit ve donada per la llei de Snell. 

Per a entendre-la, primerament hem de parlar de l'índex de refracció.  

L'índex de refracció d'un medi, n, és igual al quocient de la velocitat de la llum 

en el buit entre la velocitat de la llum en el medi determinat: 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

On: n:índex de refracció del medi 

      c: velocitat de la llum en el buit(3x108m/s) 

      v: velocitat de la llum en el medi 

La llei de Snell el que diu és que, essent n1 i n 2 els índexs de refracció de dos 

medis i θ1 i θ2 els angles d'incidència i de refracció, aleshores es compleix que:  

𝑛 sin 𝜃 = 𝑛 sin 𝜃  

4.1.3.3.Absorció i transmissió 

L'absorció en òptica consisteix en la captació de llum per part de la matèria, és 

a dir, que la matèria agafa fotons de llum els quals són transformats en altres 

tipus d'energia, com podria ser l'energia tèrmica. 

A nivell subatòmic el que passa és que el fotó(partícula de llum) a l’arribar a 

l’àtom és absorbit per l'electró de valència. En aquest procés, el fotó desapareix 

ja que ha transmès la seva energia a l'electró. Això causa que aquest electró 

passi a un estat de major energia. L'energia que té aquest electró pot llavors 

ser transformada en energia cinètica, és a dir, que s'augmenta la temperatura 

de l'objecte. L'altra gran cosa que pot passar és que aquest electró excitat torni 

a un estat menys energètic i que, per tant, torni a alliberar un fotó, és a dir, 

produeixi llum.  

Un exemple pot ser tan simple com mirar aquest mateix paper. Si el veus i 

distingeixes unes lletres i paraules, és degut a que la tinta absorbeix gairebé 

tota la llum que li arriba i la transforma en altres tipus d'energia(per això és 



 

negre5) mentre que a la resta del paper tota la llum, en teoria, es reflectida i per 

això és blanca, ja que el blanc consisteix en tot l

combinat.  

4.1.3.4. Transparència

Un material es diu que és transparent quan deixa passar la llum a través seu. 

Se sol dir quan la llum que es deixa passar és la llum visible. 

material serà translúcid 

distorsiona la imatge. 

En la luminotècnia, només ens interessaran els materials que són transparents 

a la llum visible i els que no ho són, i no es tindran en compte altres longituds 

d’ona de la llum ja que no juguen un paper en la visió humana. 

4.2.Magnituds de la llum

Un cop definits els conceptes bàsics, anem a definir quines són les magnituds 

bàsiques de la luminotècnia. 

que, tot i ser energia, no tota 

certes propietats que poden variar

El flux lluminós (𝛷) és la potència emesa per una font de llum en forma de 

radiació lluminosa, i en totes les direccions,  que pot ser observada per l'ull 

humà. La unitat de mesura és el lumen(lm) en el Sistema Internacional

d'Unitats.  

El lumen es defineix com el

longitud d'ona igual a 555nm o de 540x10

de 1/683 watts6( 1W=683 lúmens)

La intensitat lluminosa (l) és el flux lluminós en un angle

sòlid. Un angle sòlid consisteix en 

abasta un objecte vist des d'un punt donat. Mesura la mida 

                                        
 

5 El color negre consisteix en l'absència de llum provinent d'una zona determinada. És a dir, 
que no en captem llum.  
6Unitat de potència (treball per unitat de temps) en el Sistema Internacional,representa

) mentre que a la resta del paper tota la llum, en teoria, es reflectida i per 

això és blanca, ja que el blanc consisteix en tot l'espectre de llum visible 

.1.3.4. Transparència i translucidesa 

Un material es diu que és transparent quan deixa passar la llum a través seu. 

Se sol dir quan la llum que es deixa passar és la llum visible. 

material serà translúcid quan deixi passar la llum a través seu però en canvi

En la luminotècnia, només ens interessaran els materials que són transparents 

a la llum visible i els que no ho són, i no es tindran en compte altres longituds 

que no juguen un paper en la visió humana.  

Magnituds de la llum 

Un cop definits els conceptes bàsics, anem a definir quines són les magnituds 

bàsiques de la luminotècnia. La llum té diverses unitats i magnituds degut a 

que, tot i ser energia, no tota la observem de la mateixa manera

que poden variar.  

) és la potència emesa per una font de llum en forma de 

radiació lluminosa, i en totes les direccions,  que pot ser observada per l'ull 

humà. La unitat de mesura és el lumen(lm) en el Sistema Internacional

es defineix com el flux lluminós de la radiació monocromàtica de la 

555nm o de 540x1012 Hz, amb un flux d'energia radiant 

( 1W=683 lúmens) 

La intensitat lluminosa (l) és el flux lluminós en un angle 

Un angle sòlid consisteix en un angle espacial que 

abasta un objecte vist des d'un punt donat. Mesura la mida 

                                            

El color negre consisteix en l'absència de llum provinent d'una zona determinada. És a dir, 

Unitat de potència (treball per unitat de temps) en el Sistema Internacional,representa
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) mentre que a la resta del paper tota la llum, en teoria, es reflectida i per 

'espectre de llum visible 

Un material es diu que és transparent quan deixa passar la llum a través seu. 

Se sol dir quan la llum que es deixa passar és la llum visible. En canvi, un 

quan deixi passar la llum a través seu però en canvi 

En la luminotècnia, només ens interessaran els materials que són transparents 

a la llum visible i els que no ho són, i no es tindran en compte altres longituds 

Un cop definits els conceptes bàsics, anem a definir quines són les magnituds 

La llum té diverses unitats i magnituds degut a 

de la mateixa manera ja que té 

) és la potència emesa per una font de llum en forma de 

radiació lluminosa, i en totes les direccions,  que pot ser observada per l'ull 

humà. La unitat de mesura és el lumen(lm) en el Sistema Internacional 

cromàtica de la 

Hz, amb un flux d'energia radiant 

El color negre consisteix en l'absència de llum provinent d'una zona determinada. És a dir, 

Unitat de potència (treball per unitat de temps) en el Sistema Internacional,representat amb W 
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aparent. La seva unitat és l’estereoradiant en el SI. La imatge de la dreta ens 

mostra el que representaria un estereoradiant: una àrea d’una esfera la 

superfície de la qual és igual al radi al quadrat.  

La seva unitat en el Sistema Internacional d'Unitats és la candela(cd), la qual 

és considerada com a una unitat bàsica per a aquest òrgan, i ve donada per la 

intensitat lluminosa en una direcció donada d’una font de llum monocromàtica 

de freqüència 540*1012Hz amb un flux d’energia radiant de 1/683 en un 

estereoradiant7.  

La il·luminació(E) indica la quantitat de flux lluminós per superfície. La seva 

unitat és el lux(lx). Un lux és un flux lluminós de 1lm distribuït homogèniament 

sobre una superfície de 1m2. Per tant, 

𝐸 =
𝛷

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒
 

A més a més, la il·luminació és inversament proporcional al quadrat de la 

distància entre la font lluminosa i la superfície i és directament proporcional a la 

intensitat lluminosa. D'això se'n pot derivar l'equació següent: 

𝐸 =
𝑙

𝑑
 

Aquesta fórmula, però, només en servirà quan la font de llum estigui situada 

perpendicularment al terra i, en cas que estigui formant un angle α amb aquest, 

en l’equació anterior s’hi haurà d’afegir un terme, el qual serà el cosinus de 

l’angle. Per tant, la fórmula quedarà així: 

𝐸 =
𝑙

𝑑
𝑐𝑜𝑠𝛼 

                                            
 

7Font: https://www.britannica.com/topic/candela 
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I d’aquesta fórmula es pot demostrar l’anterior, ja que en cas que estigui 

perpendicular al terra, l’angle α serà igual a 0, i cos 0o= 1. I multiplicar un terme 

per 1 el deixa inalterat.  

Tot i això, no se sol conèixer la distància que hi ha entre la font lluminosa i el 

punt considerat i, en aquests casos, basant-nos en la definició del cosinus 

podem trobar una altra fórmula.  

 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
ℎ

𝑑
→ 𝑑 =

ℎ

𝑐𝑜𝑠𝛼
 

𝐸 =
𝑙

𝑑
𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

𝑙
𝑐𝑜𝑠𝛼 

𝐸 =
𝑙

ℎ
𝑐𝑜𝑠 𝛼 

On h= alçada 

La luminància és la sensació de claredat que produeix una font de llum o  una 

superfície il·luminada, és a dir, és la intensitat lluminosa per superfície. Es 

mesura en cd / m2. 

𝐿 =
𝐼

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒
 

Un dels factors més importants en una làmpada és el seu rendiment, és a dir, la 

quantitat d'energia elèctrica que són capaces de transformar en llum. Es 

mesura en lm/W. I si s'aconseguís un rendiment del 100%, per cada watt 

consumit es generarien 683 lúmens.  
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4.3. Luxímetre 

El luxímetre és un instrument de mesura que s’utilitza molt en el camp de la 

luminotècnia. Aquest mesura la il·luminació i, per tant, la unitat que usa és el 

lux. El seu funcionament es basa en la producció de corrent elèctric degut a 

l’efecte fotoelèctric, que consisteix en que quan fotons incideixen en un metall 

poden arrencar els electrons dels seus àtoms8. Gràcies a aquest fenomen es 

pot fer servir una cel·la fotovoltaica, la 

qual produirà un corrent elèctric si llum 

incideix sobre la superfície. Després, 

s’utilitza un galvanòmetre. Aquest és un 

aparell de mesura el corrent elèctric i, ja 

que aquest serà proporcional a la llum 

incidida, es podrà saber quina il·luminació 

hi ha a la zona determinada. En tot això, 

però, el sistema és sensible a la 

temperatura i a la humitat, ja que aquests 

poden causar que la corrent produïda sigui major o menor i, per tant, la cèl·lula 

haurà d’estar aïllada i això s’ha de tenir en compte per poder mostrar el valor 

exacte de la il·luminació.  

5. Tipus de làmpades 

Actualment hi ha un gran ventall de tipus de làmpades. Tot i això, els grups de 

làmpades més importants són:  

 D’estat sòlid 

 Incandescents 

 De descàrrega 

5.1.D’estat sòlid 

                                            
 

8 Font: https://es.khanacademy.org/science/physics/quantum-physics/photons/a/photoelectric-
effect 

Luxímetre 
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Les làmpades d’estat sòlid és el conjunt d’aquelles en les qual la llum és 

produïda per un material en estat sòlid, a diferència del que passa en les 

incandescents o de descàrrega en les que ho farà un gas. En aquest grup hi ha 

els diversos tipus de LED.  

El LED("Light Emiting Diode", en anglès díode emissor de llum) és un tipus de 

làmpada que és un díode emissor de llum. El seu funcionament es basa en el 

fet de que al sotmetre's a un corrent 

elèctrics, els electrons del material es van 

movent del llocs on estan a llocs buits, 

alliberant en el procés energia en forma 

de fotons, és a dir, llum. Per a comprendre 

per què passa això, hem d'explicar quin és 

el funcionament intern atòmic del díode 

LED i, per tant, haurem de parlar dels 

díodes.  

Un díode és un component electrònic passiu9, que només permet el pas dels 

electrons en una sola direcció. Això és degut a que el díode està format per 

dues parts, que s'anomenen elèctrodes10. Hi ha l'elèctrode positiu,ànode, i 

l'elèctrode negatiu, càtode. En l'ànode el que passa és que els electrons estan 

a la banda de conducció dels àtoms, és a dir, que estan allunyats dels nuclis 

atòmics suficientment com per a tenir la capacitat de moure's lliurement. En 

canvi, els electrons que es troben al càtode estan als nivells de valència dels 

àtoms i, per tant, no tenen una possibilitat tan gran d'escapar-se. Per a aquest 

motiu, al disposar d’una diferència de potencial el que passa és que els 

electrons de l'ànode tenen suficient energia com per a poder moure's fins al 

càtode, mentre que el procés contrari no és possible11.  

Els díodes solen estar fets de materials semiconductors i, més específicament, 

de silici. 

                                            
 

9Component que no altera el corrent elèctric 
10 Conductor elèctric que permet el pas del corrent elèctric a través seu 

11http://www.areatecnologia.com/electronica/el-diodo.html 

Diversos LEDs de color verd, blau i vermell, que 

ajuntats fan el blanc 



 

El LED no és res més que un tipus de díode que el que fa és utilitzar l'energia 

que perden els electrons al passar de l'ànode al càtode i la transforma en 

energia lumínica. El seu funcionament es basa en el fet de que els electrons, 

quan passen de la banda de conducció a la banda de valència han de perdre 

energia i, per fer-ho, emeten fotons. Aquest procés s'anomena 

electroluminescència, és a dir, que un materi

pas de corrent elèctric a través seu. 

El díode LED, a diferència d'un díode normal, no està fet de silici, sinó que es 

pot trobar fet de molts diversos materials i això és degut a que cada un 

reacciona d'una manera diferent

el que tingui major eficiència i en el 

l'espectre visible.  

5.1.1. LED blanc
Un dels mètodes d’obtenir llum blanca es basa en la producció inicial de llum 

propera, en l’espectre electromagnètic, a la llum blava o de raigs ultraviolats. 

Seguidament, aquesta llum passarà per un conjunt de capes de fòsfor

través de les quals aquesta passarà a ser groga i blava, les quals formaran llum 

blanca. Aquest mètode d'obtenció de

a terme en les làmpades fluorescents, explicades a continuació

5.1.2. LED RGB
El LED RGB(red-green-blue, de l'anglès vermell

que funciona ajuntant llum de

                                        
 

12 Un fòsfor no es refereix a l'element químic, sinó que es refereix a aquell conjunt de materials que 
presenten o bé fluorescència o fosforescència, explicats en apartats següents.

El LED no és res més que un tipus de díode que el que fa és utilitzar l'energia 

que perden els electrons al passar de l'ànode al càtode i la transforma en 

rgia lumínica. El seu funcionament es basa en el fet de que els electrons, 

quan passen de la banda de conducció a la banda de valència han de perdre 

ho, emeten fotons. Aquest procés s'anomena 

electroluminescència, és a dir, que un material emet llum com a resposta del 

pas de corrent elèctric a través seu.  

El díode LED, a diferència d'un díode normal, no està fet de silici, sinó que es 

pot trobar fet de molts diversos materials i això és degut a que cada un 

reacciona d'una manera diferent davant del corrent elèctric i, per tant, es busca 

el que tingui major eficiència i en el qual la producció de llum 

.1.1. LED blanc 
d’obtenir llum blanca es basa en la producció inicial de llum 

’espectre electromagnètic, a la llum blava o de raigs ultraviolats. 

Seguidament, aquesta llum passarà per un conjunt de capes de fòsfor

través de les quals aquesta passarà a ser groga i blava, les quals formaran llum 

blanca. Aquest mètode d'obtenció de llum blanca és molt similar al que es duu 

a terme en les làmpades fluorescents, explicades a continuació(apartat 4.3.)

.1.2. LED RGB 
blue, de l'anglès vermell-verd-blau) és un tipus de LED

que funciona ajuntant llum de tres colors, vermell, verd i blau, per a crear un 

efecte de llum blanca. 

Tot i això, segons dades del 2010, el 

LED de color verd no tenia una gran 

eficiència, ja que per a cada watt no 

produïa gaire més de 100 lúmens( quan 

el màxim teòric és de 683 lúmens per 

                                            

Un fòsfor no es refereix a l'element químic, sinó que es refereix a aquell conjunt de materials que 
presenten o bé fluorescència o fosforescència, explicats en apartats següents. 
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El LED no és res més que un tipus de díode que el que fa és utilitzar l'energia 

que perden els electrons al passar de l'ànode al càtode i la transforma en 

rgia lumínica. El seu funcionament es basa en el fet de que els electrons, 

quan passen de la banda de conducció a la banda de valència han de perdre 

ho, emeten fotons. Aquest procés s'anomena 

al emet llum com a resposta del 

El díode LED, a diferència d'un díode normal, no està fet de silici, sinó que es 

pot trobar fet de molts diversos materials i això és degut a que cada un 

davant del corrent elèctric i, per tant, es busca 

la producció de llum estigui en 

d’obtenir llum blanca es basa en la producció inicial de llum 

’espectre electromagnètic, a la llum blava o de raigs ultraviolats. 

Seguidament, aquesta llum passarà per un conjunt de capes de fòsfor12, a 

través de les quals aquesta passarà a ser groga i blava, les quals formaran llum 

llum blanca és molt similar al que es duu 

(apartat 4.3.).  

blau) és un tipus de LED 

, vermell, verd i blau, per a crear un 

Tot i això, segons dades del 2010, el 

LED de color verd no tenia una gran 

eficiència, ja que per a cada watt no 

produïa gaire més de 100 lúmens( quan 

el màxim teòric és de 683 lúmens per 

Un fòsfor no es refereix a l'element químic, sinó que es refereix a aquell conjunt de materials que 
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cada watt). En canvi, els LEDs de color vermell i de color blau estan arribant a 

aquest màxim. Per tant, encara hi ha  un gran camp, ja que tot i que aquest 

tipus de LED es produeixi com a una sola peça en realitat en són tres per 

separades que a més a més van controlades amb un microcontrolador.  

L'avantatge que també tenen aquest tipus de LEDs és que, al estar formats per 

la composició de tres tipus de llum, es pot variar la intensitat de cada una per a 

produir el color que es vulgui(la qual cosa proporciona la possibilitat de fer-la 

servir com a il·luminació decorativa).Tot i que els LEDs RGB tinguin aspecte de 

llum blanca per a l’ull humà, això no significa que realment sigui llum blanca 

completa, ja que si s’observen les corbes espectrals d’aquest tipus de làmpada 

es veurà que no es tenen tots els colors de l’espectre visible.  

5.1.3.OLED 
Les OLED( “Organic Light Emitting Diode” de l’anglès díode emissor de llum 

orgànic) és un tipus de làmpada LED en la qual s’usa una capa de material 

orgànic electroluminiscent13 que emet llum com a resposta a un estímul 

elèctric14.  

Les OLED es poden classificar en dos grans grups depenent del tipus de 

molècula orgànica que utilitzin: 

-Molècules petites: són les que, tal i com indica el seu nom, utilitzen molècules 

de mida reduïda 

-Polímers 

L’ús d’aquesta tecnologia, però, es centra en la millora de la qualitat d’imatge 

en pantalles i no s’usa per a la il·luminació. És per això que no ens centrarem 

en aquesta tecnologia.  

  

                                            
 

13Explicat a l’apartat 4.3.1. 
14https://en.wikipedia.org/wiki/OLED 
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5.2.Incandescents 

Les làmpades incandescents són el tipus de làmpades que produeixen llum 

utilitzant el fenomen d’incandescència. Aquest fenomen es basa en la 

producció de llum d’un material degut a unes molt altes 

temperatures.   

Aquest tipus de làmpada té una eficiència molt reduïda i, 

actualment, s’està començant a substituir per altres tipus de 

làmpades, com poden ser els LEDs. A més a més, en 

alguns estats estan prohibides i en d'altres s'estan 

començant a desenvolupar les restriccions.  

Tot i això, té un CRI de 100 i és, per molt, la làmpada amb un CRI més elevat.  

Aquesta làmpada, té una eficiència d'uns 10lm/W. A més a més, té una durada 

reduïda, d'unes 1000h, i a mesura que va passant el temps es va desgastant 

disminuint la seva intensitat lluminosa degut a l'acumulació de tungstè al vidre. 

5.2.1.Làmpada incandescent halògena 
La reducció de la intensitat lluminosa es pot evitar si 

s'afegeix una petita quantitat de gas d'halogen, que evita 

aquesta acumulació del tungstè. Perquè això funcioni, 

però,  han de ser més petites ja que necessiten molta 

calor per a funcionar. 

5.2.2. Làmpada incandescent halògena de baix 
voltatge 

Les halògenes de baix voltatge donen un reduït punt de llum, 

fent que sigui possible un enfocament exacte. Aquesta té un 

rendiment de 22lm/W.  

5.3.De descàrrega 

5.3.1. Luminescència  
Les làmpades de descàrrega es basen en un fenomen anomenat 

luminescència per a la producció de llum. Aquest fenomen consisteix en que 

quan un estat físic passa d'un estat excitat(energia elevada) a un estat 

Làmpada incandescent 

encesa 

Làmpada incandescent 

halògena Font: Pixabay 

Làmpada incandescent 

halògena de baix 

voltatge. Font: OSRAM   
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fonamental(energia baixa)  emet radiació, que és l'energia perduda en el canvi 

d'estat excitat a fonamental. És considerat de llum freda ja que aquest fenomen 

passa a temperatura ambient i a baixes temperatures,  a diferència del que 

passava en el cas de la incandescència. Aquest fet pot estar causat per 

diverses fonts d'energia, de les quals, en la luminotècnia, interessen els 

següents: 

 Electroluminescència. Consisteix en la luminescència en la qual el 

sistema físic és excitat degut al pas del corrent elèctric o degut a un 

camp elèctric(és el que s’observa en les làmpades LED).  

 Fotoluminescència. Consisteix en la luminescència en la qual el sistema 

físic és excitat degut als fotons, és a dir, a l'energia en forma de radiació. 

Dins d'aquest grup, a més a més, es poden distingir dues formes de 

fotoluminescència que depenen del temps que hi ha entre l'excitació i 

l'emissió de llum: 

o Fluorescència, en el que el temps entre excitació i emissió es molt 

reduït, de fins als nanosegons. Aquest és el que interessa 

principalment per a la producció de làmpades ja que és la 

propietat que tindrà una substància de transformar les radiacions 

ultraviolades i de rajos x en llum visible( aquest fet s'observa en 

les làmpades fluorescents, que esmentem seguidament). 

o Fosforescència, en el que el temps és major a 0,1milisegons. 

Aquest fenomen pot anar produint llum després de que s'hagi 

excitat el sistema. Tot i això, aquest fenomen no és tan usat(tot i 

que pot servir per a senyals de trànsit).  

5.3.2.Làmpades fluorescents 
 

Les làmpades fluorescents són el tipus de làmpada de descarrega que usa tant 

l'electroluminescència com la fotoluminescència per a la producció de llum.  

Estan fetes d'un tub de vidre el qual està revestit per un fòsfor. A l'interior del 

tub hi ha un conjunt de gasos, del qual el més important és el vapor de mercuri 

a baixes pressions. Aquest, quan és excitat per el corrent elèctric(produït per la 

diferencia de potencial entre dos elèctrodes) produeix llum ultraviolada i 
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aquesta després excita una capa del tub de vidre que està feta d'algun fòsfor, 

la qual la transforma en llum visible. Per a les làmpades s'usen materials 

fluorescents ja que el que es vol és que la llum ultraviolada sigui convertida el 

més ràpid possible i a l'instant en llum visible i, per tant, els materials 

fosforescents no ens interessaran.  

El color de la llum produïda variarà segons el tipus de fòsfor que s'usi.  

Els fluorescents, però, són resistències negatives, cosa que implica que al 

passar-hi més corrent la resistència es va reduint, cosa que provoca que 

encara més corrent hi passi. Si aquest cicle seguís així, la làmpada en poc 

temps es trencaria degut a un altíssim corrent elèctric i, per tant, per a evitar 

que això passi s'ha d'usar un mecanisme que s'anomena estabilitzador.  

El seu funcionament per a iniciar la diferència de potencial és difícil i requereix 

un equip auxiliar per a poder-ho iniciar. El dispositiu encarregat de dur a terme 

aquesta operació és anomenat encebador. Aquest aparell està format per una 

petita ampolla amb dos contactes que tenen forma de U i que, al aplicar-hi 

tensió s'escalfa fent que la placa es deformi, tancant el circuit. Quan el circuit es 

tanca, el corrent passa per els elèctrodes i els escalfa(segons la Llei de Joule: 

E=I2Rt). Quan això està passant, ja no hi ha una descàrrega lluminosa en 

l'encebador, la qual cosa fa que les petites plaques metàl·liques es refredin fent 

que, al cap d'uns segons, tornin a la posició inicial, la qual és en forma de U. 

Això fa obrir el circuit altre vegada, però amb ja ara una diferència de potencial 

als elèctrodes que, llavors, iniciarà una descàrrega.  

Bàsicament, l’encebador funciona com un interruptor, el qual tanca el circuit 

durant uns segons,fent que els elèctrodes s’escalfin i, quan el circuit es torna a 

obrir, es produeix la descàrrega entre els elèctrodes provocant la llum.  

Tot això passa ja que els elèctrodes estan formats per filament de tungstè 

recoberts amb òxids de bari o d'estronci, els quals al calentar-se, produiran una 

emissió d'electrons. Aquesta emissió d'electrons és deguda a l'efecte Edison o 

efecte termoiònic, el qual diu que el flux d'electrons que s'alliberen d'un metall 
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augmenta amb la vibració de les partícules, és a dir, que augmenta amb una 

major temperatura15.  

El diàmetre de les làmpades fluorescents habituals està entre 16mm i 26mm. 

Tot i això, hi ha un tipus de làmpades fluorescents, anomenades làmpades 

fluorescents compactes les quals tenen un diàmetre inferior a aquest, el qual 

pot anar entre 10mm a 16mm. Aquestes làmpades tenen l'avantatge de ser 

molt més petites i compactes que les normals, i, a més a més tenen un major 

rendiment. El fet de que siguin més petites també facilita que aquestes siguin 

un millor substitut per a làmpades incandescents, ja que els canvis necessaris 

per a la seva instal·lació són inferiors que si s'usen les de major mida.  

Un altre tipus de làmpades fluorescents són les CCFL(“ColdCathode 

Fluorescent Light” de l'anglès làmpada fluorescent de càtode fred) que són un 

tipus de làmpades que funcionen mitjançant l'emissió d'electrons no degut a 

altes temperatures, que és el que s'observa en les normals, sinó per la 

diferència de potencial entre els dos elèctrodes. Això provoca que no hagin 

d'estar tant calentes i que no necessitin tant de material recobert. Les CCFL 

tenen una vida més llarga que les fluorescents normals i, per tant, són molt útils 

per a instal·lacions que no hagin d'estar controlades molt sovint. Tot i això, no 

tenen tanta eficiència com les d'efecte termoiònic degut a la gran diferència de 

potencial necessària.  

5.3.3.Làmpades de vapor de mercuri a altes pressions 
Les fluorescents són considerades com a 

làmpades de vapor de mercuri a baixes 

pressions, ja que la pressió del gas és 

reduïda. Tot i això, hi ha un tipus de 

làmpades, anomenades làmpades de vapor 

de mercuri a altes pressions, que el que fan, 

tal com indica el seu nom, és usar mercuri a 

pressions elevades. Això causa que la llum produïda per aquest vapor tendeix 

de l'espectre ultraviolat a llum visible. La llum emesa, però, no conté traces de 
                                            
 

15http://electricidad.usal.es/Principal/Circuitos/Diccionario/Diccionario.php?b=id:544 

Font: Wikipedia 
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vermell, però sí que té blau i verd(tal i com s’observa a la imatge de la dreta). 

Per a compensar aquesta escassetat d'un dels colors primaris, necessaris per a 

aconseguir una llum més blanquinosa, el que es fa és afegir fòsfors que emetin 

llum de color vermell. Tot i això, tenen una mala reproducció cromàtica, cosa 

que fa que siguin usades en naus industrials o en exteriors. La temperatura de 

color està entre 3500K i 4500K. 

5.3.4.Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió 
Les làmpades de vapor de sodi són un tipus de làmpada de descàrrega que 

utilitza vapor de sodi per a la producció de llum. Com les de vapor de mercuri, 

s'agrupen segons la pressió del gas.  

Les làmpades de vapor de sodi a baixes pressions tenen una gran eficiència 

energètica, produint fins a 176lm/W16. Tot i 

això, la llum produïda és monocromàtica i, 

per tant, sense gaire bona visibilitat en la nit, 

i per aquest motiu s'usen per a exteriors, ja 

que no sol tenir gaire importància aquest fet. 

A la imatge de la dreta es pot observar que 

gran part de la llum visible produïda per a aquest tipus de làmpada,el 90%, es 

compren en un color groguenc. Això ens mostra que realment és una làmpada 

monocromàtica.  

5.3.5.Làmpades de vapor de sodi a alta pressió 
Aquestes tenen una eficiència menor quan es comparen amb les de baixa 

pressió, de 100lm/W fins a 150lm/W. A més a més també tenen una mala 

reproducció cromàtica, tot i que aquesta és de 40-59 Ra, a diferència de les de 

baixa pressió de sodi, les quals tenen 20-39 Ra.  

Una variació d'aquest tipus de làmpada s'anomena "White SON", la qual té el 

gas a pressions superiors que la d'alta pressió i això el que provoca és que la 

                                            
 

16Font: http://download.p4c.philips.com/lfb/c/comf-1613/comf-1613_pss_en_aa_001.pdf 

Font: Wikipedia 
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llum emesa sigui diferent, convertint-la a temperatura de color de 2700K i amb 

un CRI de 85(molt elevat, considerant que el màxim és 100)17.  

5.3.6.Làmpada d'halur metàl·lic 
Les làmpades d'halur metàl·lic són bastant similar a les de mercuri, tot i que 

aquestes contenen gas argó, gas de mercuri i gasos d'halurs18.  

Té una bona reproducció cromàtica, de 80-95 Ra.  

5.3.7.Làmpada de llum de mescla 
Aquest és un tipus de làmpada que combina les làmpades incandescents amb 

les de descàrrega de vapor de mercuri a altes pressions, amb un fòsfor. Això el 

que aconsegueix és un rendiment superior a les incandescents, entre 20 i 60 

lm/W, però amb un espectre que és la combinació de la de l'incandescent més 

la de mercuri més el fòsfor. Te un CRI de 60 i una temperatura de color de 

3600K.  

4.3.8.Làmpades d'inducció 
Les làmpades d'inducció són un nou  tipus de làmpades de descàrrega que 

prometen molt ja que el seu funcionament 

és diferent al de la resta de làmpades de 

descàrrega.  

El seu funcionament es basa en aplicar 

energia a un gas des de fora de la làmpada 

amb camps elèctrics o magnètics, a 

diferència del que es fa en la resta d'aquest 

tipus de làmpada, que requereixen uns elèctrodes interns. Això comporta 

diversos avantatges, alguns dels quals són:  

 Vida més llarga, ja que en les de descàrrega el factor que sol fer que es 

malmetin sol ser els danys que pateixen els elèctrodes.  

                                            
 

17 Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium-vapor_lamp#High-pressure_sodium 
18 Els halurs són els compostos que contenen la forma carregada negativament d'un halogen, 
els quals són el grup 17 de la taula periòdica.  

Làmpada d’inducció encesa. 

Font:EdisonTechCenter.org 
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 Es poden usar substàncies amb una major eficiència de producció de 

llum que no s'usen en les normals degut a que poden reaccionar amb el 

metall dels elèctrodes.  

Dins de les làmpades d'inducció, però, hi ha dos grups grans, els quals són les 

làmpades de plasma i les làmpades d'inducció magnètica.  

El seu funcionament, a grans trets, es basa en excitar el mercuri que es troba a 

dins, barrejat amb gasos com argó i criptó, i fer que aquest produeixi llum 

ultraviolada que després reaccionarà amb els fòsfors del tub que la 

transformaran en llum visible. És a dir, tenen un funcionament quasi idèntic al 

de la resta de làmpades de descàrrega, l'únic que canvia és la manera d'excitar 

el mercuri.  

5.3.8.1.Làmpades de plasma 

Aquest tipus de làmpades d'inducció, que no s'han de confondre amb les 

decoratives tant populars dels anys 80, funcionen excitant un barreja de gasos, 

que solen contenir gasos nobles amb halògens, mercuri i d'altres, usant la 

radiofreqüència19. El seu funcionament consisteix en excitar el plasma20. El que 

s'aconsegueix és ionitzar el gas i després els electrons lliures, subjectes a un 

camp elèctric, xoquen contra els àtoms de gasos i de metalls, fent que a 

vegades alguns electrons d’aquests s'excitin, és a dir, passin a un estat de 

major energia. Quan després tornen a un estat de menor energia, alliberen 

fotons.  

5.3.8.2.Làmpades d'inducció magnètica 

Aquestes làmpades tenen un principi de funcionament idèntic a les 

fluorescents: excitar el mercuri perquè produeixi llum ultraviolada que després, 

gràcies als fòsfors, passarà a ser llum visible21. Per fer-ho es basa en la 

inducció magnètica, que consisteix en “la producció d’una força 

                                            
 

19 Part de l'espectre electromagnètic que va des dels 3Hz als 300GHz.  
20 Un dels 4 estats de la matèria, en el qual en un gas hi ha electrons lliures i cations.  
21Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrodeless_lamp#Magnetic_induction_lamps 
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electromotriu(voltatge) a través d’un conductor elèctric causat per la interacció 

dinàmica d’aquest amb un camp magnètic”22.  

6. Comparativa de làmpades 

6.1.Eficiència 

Un cop explicats els diversos tipus de làmpades, en farem una comparació 

usant diversos factors que poden influir.  

El tema d’eficiència pot semblar que sigui el més important i, certament, té una 

gran importància degut a que els que es vol aconseguir es consumir el mínim 

possible d’energia per a la producció de llum i, per tant, no es volen perdre 

grans quantitats d’energia en forma de calor, que és en el que se sol 

transformar el treball perdut degut al rendiment.  

6.1.1.Espectre de la llum 
Quan s’ha de tenir en compte l’eficiència, el que s’ha de mirar és la relació 

watts-lúmens i, per tant, la relació entre l’energia consumida i la llum en forma 

de l’espectre visible, ja que per al propòsit general de les làmpades que es 

tractarà en aquest treball es vol llum visible(hi ha casos en els que es busca 

crear llum no visible per a l’ull humà, com pot ser en els casos dels LEDs en els 

comandament a distància, en els quals es vol transmetre una informació en 

llum infraroja).  

6.1.2.Relació watts-lúmens: Rendiment 
La relació de watts lúmens és la que ens indica la quantitat de lúmens que és 

capaç de produir la làmpada per cada watt, és a dir, per a cada unitat d'energia 

consumida per unitat de temps. Per tant, el que ens interessarà serà que la 

làmpada produeixi molts lúmens per a cada watt, ja que significarà que tindrà 

un major rendiment. Recordem, però, que el màxim possible per a cada watt és 

la producció de 683 lúmens. A continuació, una taula amb els diversos tipus de 

làmpades esmentades prèviament  amb el seu corresponent rendiment:   

                                            
 

22Wikipedia. Electromagnetic induction.Recuperat el 15/08/2017 de: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_induction 
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Tipus de làmpada Rendiment(lm/W) 

Incandescent 1023 

Halògena <3024 

Incandescent halògena de 

baix voltatge 

2236 

Fluorescent 80-10025 

Fluorescent compacte 50-8236 

Vapor de mercuri a altes 

pressions 

35-6036 

Vapor de sodi a baixes 

pressions 

>100 i fins a 17626 

Vapor de sodi a altes 

pressions 

70-13027 

Llum de mescla 20-6028 

Halur metàl·lic 65-9536 

Inducció 50-8729 

LED RGB >10530 

 

La majora de rendiments es pot observar que estan entre uns intervals i això és 

degut a que cada tipus de làmpada té els seus subtipus que varien depenent 

de, per exemple, els gasos i materials usats, el voltatge al qual operen, la 

potència... però tenen el mateix funcionament. En aquest treball no ens podem 

centrar en els diversos subtipus ja que en són molts i només agafarem els 

grups, que són aquells que tenen el mateix funcionament i característiques 

generals similars.  

                                            
 

23Font: http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/comf2073-pss-global 
24 Font: http://www.edisontechcenter.org/halogen.html#variations 
25http://www.osram.com.au/osram_au/products/lamps/fluorescent-lamps/fluorescent-lamps-
t5/lumilux-t5-he/index.jsp 
26 Dades de http://download.p4c.philips.com/lfb/c/comf-1613/comf-1613_pss_en_aa_001.pdf 
27Font: La iluminación en los lugares de trabajo, de Juan Antonio Calvo Sáez 
28Font: https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_descarga 
29 Font: http://www.edisontechcenter.org/InductionLamps.html 
30Font: https://www.philips.co.uk/c-p/8718696573839/led-bulb/specifications 
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Tot i això, es pot observar clarament que les incandescents normals són les 

menys eficients de totes mentre que les LED són les més eficients, 

conjuntament amb les de vapor de sodi a baixes pressions(però poc útils per a 

il·luminar un habitatge). Així, és fàcil d'entendre el perquè les incandescents 

estan en desús mentre que les LED estan començant a agafar més força.  

Tot i això, s'ha de tenir en compte que hi ha més factors relacionats amb la llum 

que s'obté. La lluminària, per exemple, és una part del sistema que té una part 

molt important ja que s'encarrega de distribuir la llum generada per la làmpada 

i, la lluminària en sí, també tindrà un rendiment, ja que sempre acabarà 

absorbint part de la llum i la transformarà en energia. 

En el cas dels LED, a més a més, no és tan simple, ja que es requereix moltes 

vegades d'un circuit electrònic per modular la làmpada. Aquest circuit electrònic 

també tindrà una eficiència, i l'encarregat de transformar el corrent elèctric típic 

que trobem en els endolls habitualment en un d'útil per al circuit també tindrà 

un rendiment. 

Val a dir, però, que les LED són el futur i les que s'haurien d'anar usant cada 

cop més degut al fet del seu elevat rendiment ja que això permet una reducció 

en l'energia usada per a aconseguir la mateixa il·luminació que amb la resta. 

En conclusió s'hauran de tenir en compte tots aquests factors per a determinar 

quina és la vertadera eficiència del sistema en el conjunt. Per exemple, tindria 

poc sentit canviar totes les làmpades actuals per unes de LED i, alhora, canviar 

la lluminària si al final, en el conjunt, veiéssim que el rendiment acaba essent el 

mateix. És per a aquest motiu que la lluminària també tindrà un paper molt 

important en la forma d'il·luminar, ja que si s'utilitza amb seny es pot obtenir un 

gran rendiment. 

6.1.3. Vida 
La vida, és a dir, la durada de les làmpades també té un gran pes per a poder 

fer una comparativa. A continuació hi ha una taula amb les làmpades i les 

seves respectives vides en hores.  
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Tipus de làmpada Vida (hores) 
Incandescent 100031 
Halògena 300032 
Incandescent halògena de baix voltatge 200033 
Fluorescent <2400034 
Fluorescent compacte 1000035 
Vapor de mercuri a altes pressions 10000-12000 
Vapor de sodi a baixes pressions 1800036 
Vapor de sodi a altes pressions <2400037 
Halur metàl·lic 6000-8000 
Inducció 60000-10000038 
LED RGB 5000039 
 

Tot i això, aquestes dades mostren les hores de funcionament a les quals pot 

arribar la làmpada, però dins d'això s'han de tenir en compte altres factors.  

Un d'aquests és que hi ha làmpades que a mesura que va passant el temps 

d'ús van reduint la seva intensitat lluminosa degut a, principalment, l'acumulació 

de materials sòlids al vidre o a un empitjorament en la làmpada. Això causa que 

al final de les seves vides hagin perdut una gran quantitat de la llum que podien 

produir.  

A més a més, com és el cas de les làmpades d’inducció, tot i que la seva vida 

és molt elevada s’ha de tenir en compte que l’encebador es pot fer malbé 

abans d’aquest període de temps, reduint-ne substancialment la vida total40.   

En valors absoluts, però veiem que les millors làmpades són les d’inducció, 

amb una vida molt elevada, seguides per les LED, amb una durada també alta. 

En el cas dels LED amb vides de 50000 hores això significaria que, en cas que 

                                            
 

31 Font: https://energy.gov/energysaver/how-energy-efficient-light-bulbs-compare-traditional-
incandescents 
32https://www.usa.philips.com/c-p/046677421182/halogen-reflector-flood/specifications 
33https://www.philips.com.au/c-p/872790093548601/halogen-classic-30-bulb/specifications 
34http://www.osram.com.au/osram_au/products/lamps/fluorescent-lamps/fluorescent-lamps-
t5/lumilux-t5-ho/index.jsp 
35https://www.ushio.com/files/catalog/gl-cfl.pdf#search="compact" 
36 Font : http://www.edisontechcenter.org/SodiumLamps.html 
37http://www.edisontechcenter.org/SodiumLamps.html 
38http://www.edisontechcenter.org/InductionLamps.html 
39http://www.bulbs.com/learning/ledfaq.aspx 
40http://www.edisontechcenter.org/InductionLamps.html 
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la làmpada estigués encesa tot el dia duraria 5.7 anys, en cas que estigués 

encesa 18 hores al dia 7.6 anys i en cas que estigués 12 hores al dia 11.4 

anys41.  

6.2. Temperatura de color 

Tipus de làmpada Temperatura de color(K) CRI 
Incandescent 2700-500042 10043 
Halògena 2800-340044 10045 
Incandescent halògena de 
baix voltatge 

350046 10047 

Fluorescent 2700-650048 < 9849 
Fluorescent compacte 2700-410050 8051 
Vapor de mercuri a altes 
pressions 

680052 
 

20-6053 

 
Vapor de sodi a baixes 
pressions 

180054 -4455 

Vapor de sodi a altes 
pressions 

200056 20-3057 

Halur metàl·lic 4000-600058 80-9059 
Inducció >3000 8060 
LED RGB 4000 >80 

                                            
 

41http://www.lighting.philips.com/main/support/support/faqs/life-and-light-output/a-life-of-50000-
hours 
42http://www.edisontechcenter.org/incandescent.html 
43http://www.edisontechcenter.org/incandescent.html 
44http://www.edisontechcenter.org/halogen.html#variations 
45https://www.usa.philips.com/c-p/046677421182/halogen-reflector-flood/specifications 
46http://www.osram.com.au/osram_au/products/lamps/specialty-lamps/low-voltage-halogen-
lamps/low-voltage-halogen-lamps-without-reflector/index.jsp 
47http://www.edisontechcenter.org/halogen.html 
48https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp#Phosphors_and_the_spectrum_of_emitted_lig
ht 
49http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp927942009520-pss-global 
50https://www.ushio.com/files/catalog/gl-cfl.pdf#search="compact" 
51https://www.ushio.com/files/catalog/gl-cfl.pdf#search="compact" 
52http://www.edisontechcenter.org/MercuryVaporLamps.html 
53http://www.edisontechcenter.org/MercuryVaporLamps.html 
54http://www.edisontechcenter.org/SodiumLamps.html 
55http://www.edisontechcenter.org/SodiumLamps.html 
56http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/comf1610-pss-global 
57http://www.edisontechcenter.org/SodiumLamps.html#hps 
58http://www.osram.com.au/osram_au/products/lamps/specialty-lamps/metal-halide-
lamps/hmi424949/index.jsp 
59http://www.osram.com.au/osram_au/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/metal-
halide-lamps-with-quartz-technology/powerstar-hqi-t-g12/index.jsp 
60http://www.edisontechcenter.org/InductionLamps.html 
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En les làmpades un altre dels grans factors són la llum que produeixen, el seu 

CRI i la seva temperatura de color. El realment important, però, és el CRI, ja 

que la temperatura de color només s'hauria de mirar per a làmpades que 

tinguin l'objectiu de crear llum d'ambient, ja que ens indica la calidesa de la llum 

produïda. 

En el CRI destaca la làmpada incandescent, que en altres termes solia ser la 

pitjor. Això és degut al seu espectre tan equilibrat que té. Això ens mostra que 

per a una òptima visualització dels objectes i dels seus colors quan no hi ha 

llum solar involucrada és la millor i, per tant, s'hauria de tenir molt en compte si 

es necessita realitzar alguna feina en la que es necessitin distingir clarament 

diversos colors.   

Les làmpades de vapor de sodi a baixa pressió són les pitjors en aquest 

aspecte ja que produeixen llum monocromàtica groguenca. Només tenen com 

a ús ressaltar els relleus, però no es poden usar per a altres coses ja que 

només produeixen llum d'un color i, per tant, els objectes que no siguin 

d'aquest color no podran ser observats amb una llum d'aquest tipus. Això és 

similar als làsers, que produeixen llum monocromàtica, tot i que no tenen grans 

aplicacions per a la il·luminació.  

6.4. Comparativa final 

En general, un cop analitzades les làmpades amb els seus valors podem 

afirmar que en la gran majoria de casos les làmpades LED podran servir 

perfectament i, en diversos aspectes, es coronen com a millors làmpades, com 

pot ser el cas de l’eficiència.  

En termes econòmics no hi ha dubte de que les LED són les millors, ja que la 

seva vida serà més llarga i, per tant, en un període de temps donat no caldran 

comprar tantes làmpades com si s’agafessin d’altres i, a més a més, a l’hora de 

produir llum són les més eficients mostrant que requeriran menys energia 

elèctrica i, en conseqüència, tenir-les enceses costarà menys que qualsevol 

altre tipus de làmpades.  

A més a més, tot i no tenir un Ra de 100, que seria òptim, si que tenen un CRI 

de més de 80, cosa que, tal i com veurem a continuació(apartat 9) és el 
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recomanable per a un habitatge i, en conseqüència, vol dir que no ens hauria 

d’afectar massa per a realitzar les diverses activitats.  

Un altre tipus de làmpada que està al nivell dels LED en diversos aspectes són 

les d’inducció, ja que tenen un bon rendiment, una llarga vida(la més alta de 

totes les làmpades comparades) i un bon CRI. Aquestes, però, no són tan 

usades ni tan comercials com les LED, a més a més de que tenen una forma 

que pot ser difícil de fer servir(forma de tor61). Per tant, és millor usar les LED.  

Els valors agafats en aquestes taules són referències, i no significa que totes 

les làmpades de cada tipus hagin de tenir aquests valors. Són, únicament, 

orientatius, ja que el valor final dependrà de molts factors i cada làmpada, tot i 

pertànyer a un grup pot tenir variacions.   

A més a més, tal i com explicava The Guardian en un article publicat el 2015, 

és possible que les empreses productores de les làmpades augmentin els 

valors a favor seu, tal i com es demostrava que havia passat.62 

7. Lluminària 

7.1. Concepte 

La lluminària és un concepte que també és molt important quan es parla de la 

il·luminació ja que són els elements de suport de les làmpades. La seva funció 

és la de distribuir la llum de la làmpada i protegir la làmpada.  

Aquest ha de ser un objecte que permeti la senzilla instal·lació i connexió de la 

làmpada al corrent elèctric, també ha de protegir la làmpada però no només 

això sinó que també ha de protegir a l'usuari contra, per exemple, descàrregues 

elèctriques. A més a més, ha de permetre que es situïn els elements auxiliars 

necessaris per a la làmpada, com sol passar en els casos de les làmpades de 

descàrrega.   
                                            
 

61Vulgarment conegut com a “forma de dònut”, tal i com es pot observar a la imatge de l’apartat 
4.3.8. 
62Article que apareixia al diari 
britànic:https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/17/leading-lightbulb-brands-
making-false-claims-on-energy-efficiency 
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Les lluminàries, però, el que solen buscar no és l'eficiència sinó l'estètica, cosa 

que pot acabar provocant que tot i que es tingui una molt bona làmpada gran 

part de l'eficiència i de la il·luminació es perdin. Per a aquest motiu, les 

lluminàries s'han de tenir molt en compte si el que es busca és aconseguir el 

major grau d'eficiència i de il·luminació.  

Un efecte que s’ha de tenir molt en compte és que l’estructura, malauradament, 

acabarà absorbint part de la llum emesa per la font, causant una pèrdua del flux 

lluminós. Això s’anomena rendiment global d’un aparell lluminós i és definit com 

a la divisió del flux emès de la lluminària entre el flux emès de la làmpada. 

Aquest valor s’hauria de tenir altament en compte ja que ens reflexa quin serà, 

realment, el flux lluminós que obtindrem del conjunt lluminària-làmpada.  

Es classifiquen de diverses maneres, depenent de com distribueixin la llum, de 

com protegeixin la làmpada... 

En termes de protecció de làmpada es classifiquen usant un sistema el qual 

s'anomena grau de protecció IP.  

7.2. Emissió lluminosa 

L'emissió lluminosa d'una lluminària representa el percentatge de la llum de la 

làmpada que s'emet en un angle sòlid determinat i se sol tenir en compte la 

il·luminació que va cap al terra i la il·luminació que va cap al sostre, si es parla 

d'una lluminària situada en un sostre(que és el més habitual).  

El primer tipus és llum directa, la qual consisteix en que de entre el 90 i el 100% 

de la llum va dirigida cap al terra, és a dir, que un percentatge reduït de la llum 

serà absorbit pel sostre. Això causa que per a una major eficiència sigui, en 

termes quantitatius, el millor.  

El segon tipus és la llum semidirecta, en la qual entre el 60 i el 90% de la llum 

es dirigeix cap a baix, en angles per sota de l’horitzontal.  Aquesta, també pot 

anar a l’inrevés, és a dir, que entre el 60% i el 90% de la llum vagi dirigida cap 

al sostre i la resta vagi a baix.  

La tercera és la directa-indirecta, en la qual entre el 40% i el 60% de la llum va 

cap avall.  
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I, finalment, la indirecta, en la qual entre el 90% i el 100% de la llum va cap al 

sostre.  

Cada una d’aquestes lluminàries tindrà un ús específic i, per tant, serà molt 

important no barrejar-los.  

Un valor molt relacionat amb els tipus de lluminàries ja esmentades, però que 

s’usa sobretot en la il·luminació de la via pública és el anomenat flux hemisfèric 

superior. Aquest representa el percentatge del flux que passa per sobre del pla 

horitzontal sobre de la font de llum. Aquest fenomen contribueix a la 

contaminació lumínica.  
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7.3. Tipus d’il·luminació 

En un habitatge habitualment ens trobarem amb diversos tipus d’il·luminació, 

que es classifiquen en un reduït nombre de grups. 

El més habitual és la il·luminació general. Aquesta proporcionarà una 

il·luminació relativament alta a una gran zona. Ens permetrà caminar i veure 

sense problemes de visualització, i no ens enlluernarà. A vegades pot ser 

usada com a llum per a realitzar algun treball, si proporciona la il·luminació 

adequada i evita enlluernaments i formar ombres.  

Un altre tipus d’il·luminació és la de treball. Aquesta és un tipus d’il·luminació 

concentrada en una zona reduïda però que aporta una gran il·luminació. 

S’usarà per a accions com llegir, cuinar, fer els deures... Aquest tipus haurà de 

fer que a la zona de treball no hi hagi cap ombra ni cap brillantor que pugui 

molestar i es complementarà, normalment, amb la il·luminació general.  

Un tipus molt menys usat és la “il·luminació per accentuar”. Aquesta és aquella 

que s’usarà per a remarcar algun objecte d’interès que hi pugui haver, com 

també el paisatge i d’altres. Per a fer-la efectiva, serà necessari que la 

il·luminació sigui tres vegades superior a la del contorn proporcionada per la 

il·luminació general.  

Avui en dia, però, també s’estan utilitzant cada vegada més les làmpades i 

lluminàries que no tenen una funció d’il·luminar, sinó que tenen una funció 

estètica i decorativa.  

I, efectivament, una il·luminació àmpliament usada és la il·luminació natural, és 

a dir, la que prové directament del sol. Aquesta té com a avantatge el fet de 

que no hem d’usar energia per a poder-la utilitzar, sinó que únicament s’ha 

d’haver dissenyat l’habitatge correctament, és a dir, ben orientat i amb el 

nombre adequat de finestres per a poder-ne extreure el màxim potencial. 

D’altra banda, és una il·luminació que depèn de factors naturals externs que no 

podem controlar i, per tant, no és una font constant i homogènia de llum. Això 

significa que a vegades s’haurà de complementar amb la il·luminació artificial 

que podem produir nosaltres.   
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7.4. Tipus de lluminàries 

Depenent de la lluminària i de com sigui l’emissió lluminosa ens podrem trobar 

amb diversos sistemes, dels quals els principals són els mostrats a 

continuació63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un d’aquests sistemes, i dels més habituals, és la llum directa/indirecta penjant. 

Aquesta es basa en una lluminària que penja del sostre i la qual dirigeix la llum 

cap a dalt i cap avall. S’usen com a llum per a il·luminació general, però també 

poden ser usades com a llum de treball si, com ja hem esmentat és prou 

elevada. 

Un altre sistema molt similar és el de la llum indirecta penjant. Però en aquest 

tipus de lluminària la llum és indirecta. Per tal de no perdre una gran quantitat 

de la llum és necessari que el sostre sigui d’un color clar, com més pròxim al 

blanc millor, ja que significarà que s’absorbirà menys llum i, en canvi, se’n 

reflectirà més. En la mateixa línia, l’interior de la lluminària ha de ser altament 

reflectiu.  

El canelobre de paret és un tipus de lluminària que, normalment, s’utilitza com 

a il·luminació general però sobretot com a decorativa.  

                                            
 

63 Extret de https://www.archtoolbox.com/materials-systems/electrical/lightfixtures.html 

Font: https://www.archtoolbox.com/materials-systems/electrical/lightfixtures.html 
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La il·luminació de treball és un tipus de lluminària que s’usa per a il·luminar 

alguna zona o lloc en la qual s’està realitzant alguna feina o treball que 

requereix de major il·luminació de la que proporciona, per exemple, la llum 

general. És a dir, és la lluminària i la làmpada que s’usaran per a aconseguir la 

il·luminació de treball.  

Els “llums situats sota armaris” tenen la funcionalitat de donar llum a sota de 

l’armari degut a que aquest mateix provoca que la llum general no hi pugui 

arribar, és a dir, causa ombres.  

El “Recessed Cove Light Fixture” és un tipus de llum que es construeix en la 

juntura entre la paret i el sostre en un petit forat que s’hi fa. La llum es dirigeix 

cap a la paret i, a l’igual que en el de la llum indirecta penjant, això significa que 

la paret haurà de ser de color clar cap a blanc. Aquestes se solen usar degut a 

que estèticament solen ser considerades com a atractives i, per a aquest motiu, 

tal i com ens diu la pàgina web de la qual hem extret la informació, la petita 

paret que es farà al forat per cobrir la làmpada ha de ser suficientment alta per 

tal de que no es pugui veure la làmpada que hi ha a l’interior, ja que això podria 

ser considerat poc atractiu. Tanmateix, això ja ens farà perdre directament una 

part de la llum.  

Les llums encastades són de les més utilitzades. Consisteixen en situar la 

làmpada en un forat fet a la paret i situar-hi a sota una part de la lluminària que 

dispersi la llum. Un altre tipus d’aquestes són les “Wall Wash Light Fixture”, que 

consisteixen en una encastada però en la que la llum es dirigeix cap a la paret. 

S’usa per a remarcar objectes importants que es trobin situats en aquella zona, 

com podrien ser quadres, escultures, peces de col·leccionista... 

7.5. Interruptors 

Els interruptors són la part del sistema elèctric amb la qual nosaltres 

interaccionem per a encendre o apagar la làmpada, o en alguns casos fins i tot 

per a regular la il·luminació d’aquesta. És una part molt important i per aquest 

motiu ha d’estar visible i accessible per a l’usuari, per tal de no causar 

problemes. 
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Primerament, s’ha de tenir en compte que els interruptors, si s’han d’accionar 

manualment, hauran d’estar posicionats a prop de la zona per la qual s’entra a 

una habitació determinada per tal de que no s’hagi d’anar a través de 

l’habitació a les fosques per engegar-la. Aquest és el motiu pel qual sempre es 

posicionen, com a mínim un, al costat de la porta de l’habitació, tan si és des de 

l’interior de l’habitació com des de l’exterior. El recomanable seria, en casi tots 

els casos, posar-los a l’exterior de  l’habitació, ja que és molt probable que si 

estàs accedint a un lloc determinat des d’una altra habitació ja tinguis la 

làmpada d’aquella habitació encesa la qual cosa et permetrà veure on està 

l’interruptor si està a fora de l’habitació. En canvi, si l’interruptor està a dins de 

l’habitació, depenent del cas, podria ser que la llum exterior et fos de poca 

ajuda i haguessin de buscar l’interruptor a les fosques.  

7.6. Tipus d’interruptors 

7.6.1. Atenuadors de llum 
Els atenuadors de llum(“dimmer” en anglès) 

són un tipus d’interruptor que tenen la 

característica que et permeten regular la 

il·luminació de la làmpada, és a dir, et 

permeten no només encendre-la o apagar-

la, sinó decidir quanta llum emeten.  

Antigament, aquests havien funcionat d’una manera molt simple: usant un 

reòstat. Els reòstats són un tipus de potenciòmetres. Això significa que, 

primerament, són un tipus de resistència elèctrica i, en segon lloc, que al ser 

d’aquest tipus de resistència pot variar el seu valor d’oposició al pas del corrent 

elèctric a través seu. Amb aquest mètode el que es feia era incrementar la 

resistència quan es volia menys llum i reduir-la en el cas que es volgués obtenir 

més llum. Això comporta que l’interruptor s’escalfarà a l’hora de regular la 

il·luminació, ja que l’energia que no serà transformada en llum serà convertida 

en calor a l’interruptor.  

Aquest mètode és ineficient en el sentit que es fa servir energia elèctrica per a 

escalfar el reòstat, cosa que no ens proporciona cap treball útil, mentre que es 

fa servir menor energia per a la il·luminació obtenint menys llum. Un altre 

Atenuador de llum. Font: 

sunricher.com 
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comparar i trobar quins conceptes formarien l’etiquetatge perfecte per al 

consumidor. 

8.1.Etiquetatge de la Unió Europea 

El reglament de la Unió Europea que regula l’etiquetatge de les làmpades i 

algunes lluminàries és el 874/2012.  

Les etiquetes de les làmpades consten de diverses parts.  

En el punt I s’hi posarà el nom de 

l’empresa En l’apartat II hi ha un codi 

alfanumèric que distingirà la làmpada en 

qüestió d’altres de la mateixa empresa. En 

l’apartat III hi consta l’eficiència de la 

làmpada que es basa en un sistema de 

classificació que anirà des de la E, menys 

eficient, fins a la A( que consta de la A, A+ i 

A++, sent aquesta última la més eficient64). 

Per a la classificació de la làmpada s’usa 

l’índex d’eficiència energètica i els valors 

s’agrupen segons una taula determinada.  

En l’apartat IV hi consta l’energia 

consumida en funció de 1000h de funcionament.  

Els apartats I, II i IV, si apareixen en algun altre lloc de l’embalatge poden ser 

omesos de l’etiqueta mostrada en la figura anterior.  

Índex d’eficiència energètica 

El càlcul de l’índex de l’eficiència energètica(IEE) es calcula emprant una 

fórmula, que és la següent:𝐼𝐸𝐸 =  

                                            
 

64A la finalització del treball la normativa europea havia canviat, tal i com expliquem al final 
d’aquest apartat. 
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On la Pref, correspondrà al flux lluminós, que en el cas de les làmpades no 

direccionals serà el total mentre que en les làmpades direccionals s’agafarà el 

flux lluminós corresponent a un con d’angle de 90o o de 120o.  

La Pcor correspondrà a la potència assignada a la làmpada, que s’agafarà 

conforme a una taula que donarà certs valors depenent del tipus de làmpada i 

dels mecanismes.  

En el cas de les lluminàries, el que s’ha d’indicar és la relació de la lluminària 

amb la làmpada, és a dir, quines làmpades poden ser usades en aquella 

lluminària.  

Les lluminàries també tenen un apartat I en el qual 

s’hi posa el nom de l’empresa i un apartat II en el 

qual s’hi posa el codi alfanumèric que distingeix la 

lluminària.  

Després hi ha un apartat III en el qual hi ha una 

explicació com en la de la figura, que ens mostrarà 

que es tracta d’una lluminària, tot i que aquest 

concepte pot ser substituït per un d’altre de més 

precís sempre que quedi clar que fa referència al 

producte en venta. 

En l’apartat IV se’ns mostra quines son les 

eficiències de les làmpades amb les quals podrà 

funcionar la lluminària. Es posarà una creu vermella a les eficiències que no 

corresponguin i es mostraran, amb una clau, quines sí que funcionen. En cas 

de que siguin làmpades LED, es posarà la creu de la B a la E i es marcaran les 

A, però amb la diferència que s’escriurà verticalment la paraula LED( en els 

altres casos es dibuixa una bombeta).  

En l’apartat V si poden mostrar diverses coses en funció del producte.  

Si aquest funciona amb làmpades recanviables però no la porta inclosa es 

deixarà en blanc. En cas que en porti, s’indicarà l’eficiència de la làmpada, com 

en la figura anterior. En cas que siguin LED i no siguin recanviables s’indicarà  
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en aquest espai. En cas que contingui LED no recanviables i sòcols per a 

làmpades recanviables però no incloses s’indicarà. 

Els dos tipus d’etiquetatge també poden ser posats en forma horitzontal en lloc 

de forma vertical65.  

Val a dir que a partir de l’1 d’agost del 2017 es va canviar lleugerament 

l’etiquetatge energètic de la Unió Europea66. Els canvis més grans que es 

poden observar a simple vista és que es passa d’una classificació en la qual hi 

ha tres A(A, A+ i A++) a una classificació amb una sola A  i amb les lletres fins 

a la G. A més a més, l’etiquetatge es pot fer digitalment en casos específics. 

Aquests canvis es fan degut a la millora general de l’eficiència energètica i per 

tal de poder anar reduint més el consum elèctric67. 

8.1.1.Directiva RoHS 
RoHS( de l’anglès “Restriction of Hazardous Substances”) és una directiva de 

la Unió Europea que restringeix l’ús de substàncies perilloses en aparells 

elèctrics i electrònics. Les substàncies que es restringeixen són:Plom, PBDE, 

PBB, Crom (VI), Cadmi i Mercuri. Les concentracions màximes que es poden 

trobar d’aquestes són 0.1% en el cas del Pb, Hg, Cr (VI), PBB i PBDE de pes 

en materials homogenis i 0.01% en el cadmi de pes en materials homogenis  

Aquests percentatges, però, no s’apliquen al total del producte final, sinó que si 

el component es pot separar en parts menors es mirarà que totes les parts 

compleixin el percentatge, és a dir, donat el cas d’un producte format per dues 

parts, una de les quals conté, per exemple, 0.2% de plom i l’altre no en conté 

en cap proporció, però que en el conjunt es doni el cas de que el percentatge 

en pes del Pb sigui inferior a l’0.1%, no seria acceptat ja que una de les seves 

parts superaria el requeriment. Això es diferencia del model Americà en el cas 

de les làmpades, que hauran d’indicar si contenen mercuri, mentre que en el 

model europeu no és necessari que ho facin ja que ja hi ha aquesta directiva 

                                            
 

65Font de l’apartat: Diari Oficial de la Unió Europea, 26.9.2012 ES L 258/1 
66http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20170825_not_nou_reglament_etiquetat_energetic 
67Font: Dirari Oficial de la Unió Europea, 28.7.2017 ES L 198/1  
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que en regula l’ús en els productes. Tot i això, l’estat de Califòrnia, EUA, es 

regeix, en el cas de les làmpades, per la directiva RoHS68. 

8.2.Etiquetatge EUA 

Un altre dels grans mercats per a les làmpades i lluminàries són els Estats 

Units d’Amèrica(EUA). Per tant, pot ser interessant de mirar quin és 

l’etiquetatge que s’utilitza allà per poder veure un model diferent al de l’europeu 

i per a poder-ne fer una comparativa.  

Als Estats Units d’Amèrica, l’etiquetatge és regulat per el “Federal Trade 

Commission” (FTC), un ens del govern.  

L’etiquetatge consta de diverses parts, les quals són les mostrades a 

continuació69. 

 Primerament, hi ha d’haver indicat, tal i 

com es mostra a la figura de l’esquerra el 

flux lluminós( en lúmens) i, a més a més, 

hi ha de constar una estimació del cost de 

l’energia gastada en un any (en dòlars 

americans).  

Seguidament, hi haurà una segona part. Aquesta és molt més extensa que la 

anterior.  

Primerament, s’hi tornarà a mostrar el flux 

lluminós de la làmpada. Seguidament, s’hi 

tornarà a posar l’estimació del cost energètic 

suposant un ús diari de 3 hores de la làmpada. 

Tot i això, ja està indicat que el cost dependrà de 

l’ús que se li doni a la làmpada.  

                                            
 

68Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Restriction_of_Hazardous_Substances_Directive 
69Font: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2010/06/coming-2011-new-labels-light-
bulb-packaging 
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Seguidament, s’hi posarà la vida de la làmpada tenint en compte, altre vegada, 

que hi ha un ús diari de 3 hores.  

A continuació s’hi mostrarà la temperatura de color i al final l’energia utilitzada 

per la làmpada.  

I, en cas que la làmpada contingui mercuri, també s’haurà d’explicar a 

continuació de l’energia.  

A més a més, hi ha un altre tipus d’etiquetatge específic per a les làmpades 

LED que va dirigit a distribuïdors i fabricants i que és voluntari. Aquest és del 

Departament d’Energia(“Department of Energy”, DOE).  

Aquest també consta del flux lluminós, dels watts consumits, de l’eficiència, de 

l’índex de rendiment cromàtic, la temperatura de color, etc70. 

El què el del DOE no té a diferència del FTC és la vida de la làmpada i això és 

degut a que encara no hi ha una convenció referent a un mètode per a poder-

ho calcular en els casos dels LED.  

  

                                            
 

70Font: http://www.lightingfacts.com/Library/Content/Label 



 

8.3.Estàndard Energy Star

Un altre fenomen que les empreses i fabricants poden posar als seus productes 

és el signe d’Enery Star, si compleixen els requeriments

Primerament, Energy Star és un estàndard internacional originat als EUA , però 

que s’ha expandit a la Unió Europea, Australia, Nova Zelanda, Canadà, Japó i 

Taiwan. Qualsevol element que el pugui portar significa que consumeix un 20

30% menys d’energia que el que els estàndards 

Tot i això, depèn molt de cada producte ja que cadascun tindrà els seus valors 

necessaris per acomplir els objectius del certificat. 

Els elements subjectes a portar aquesta senyal seran làmpades, ordinadors, 

servidors, electrodomèstics, sistemes de calefacció i de refrigeració, edificis i 

cases, electrònica i equipament d’oficina, entre d’altres. 

superior a un 70% aconseguint 

la làmpada és, teòricament, de fins a 15 vegades 

però, s’han de tenir en compte considerant que es comparen amb les 

incandescents que, tal i com em vist prèviament

de menor durada( mentre que les LED són 

Per tant, aquestes dades encara no ens donen

la làmpada en si. 

                                        
 

71Fonts:https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/ENERGY%20STAR% 
20Lamps% 20V2%20Revised%20Spec.pdf i https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Star

Font: https://www.energystar.gov

Energy Star 

Un altre fenomen que les empreses i fabricants poden posar als seus productes 

és el signe d’Enery Star, si compleixen els requeriments71.  

ar és un estàndard internacional originat als EUA , però 

que s’ha expandit a la Unió Europea, Australia, Nova Zelanda, Canadà, Japó i 

Taiwan. Qualsevol element que el pugui portar significa que consumeix un 20

30% menys d’energia que el que els estàndards governamentals requereixen. 

Tot i això, depèn molt de cada producte ja que cadascun tindrà els seus valors 

necessaris per acomplir els objectius del certificat.  

Els elements subjectes a portar aquesta senyal seran làmpades, ordinadors, 

omèstics, sistemes de calefacció i de refrigeració, edificis i 

cases, electrònica i equipament d’oficina, entre d’altres.  

A la imatge s’hi observa el certificat que portaran 

els productes que l’hagin aconseguit i que ens 

mostrarà que l’objecte ha estat i

objectivament i que té certs menor consum 

d’energia i major eficiència.  

En el cas de les làmpades LED que contenen els 

certificat, representa que, en comparació amb 

antigues làmpades, l’estalvi energètic pot ser 

un 70% aconseguint el mateix flux lluminós. A més a més, la vida de 

la làmpada és, teòricament, de fins a 15 vegades major. Tots aquests valors, 

però, s’han de tenir en compte considerant que es comparen amb les 

tal i com em vist prèviament, són les menys eficients i les 

de menor durada( mentre que les LED són de les millors en aquests aspectes). 

aquestes dades encara no ens donen gran informació al respecte de 

                                            

Fonts:https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/ENERGY%20STAR% 
20Lamps% 20V2%20Revised%20Spec.pdf i https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Star

.energystar.gov 
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Un altre fenomen que les empreses i fabricants poden posar als seus productes 

ar és un estàndard internacional originat als EUA , però 

que s’ha expandit a la Unió Europea, Australia, Nova Zelanda, Canadà, Japó i 

Taiwan. Qualsevol element que el pugui portar significa que consumeix un 20-

governamentals requereixen. 

Tot i això, depèn molt de cada producte ja que cadascun tindrà els seus valors 

Els elements subjectes a portar aquesta senyal seran làmpades, ordinadors, 

omèstics, sistemes de calefacció i de refrigeració, edificis i 

A la imatge s’hi observa el certificat que portaran 

que l’hagin aconseguit i que ens 

mostrarà que l’objecte ha estat inspeccionat 

objectivament i que té certs menor consum 

En el cas de les làmpades LED que contenen els 

certificat, representa que, en comparació amb 

l’estalvi energètic pot ser 

el mateix flux lluminós. A més a més, la vida de 

. Tots aquests valors, 

però, s’han de tenir en compte considerant que es comparen amb les làmpades 

es menys eficients i les 

les millors en aquests aspectes). 

gran informació al respecte de 

Fonts:https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/ENERGY%20STAR% 
20Lamps% 20V2%20Revised%20Spec.pdf i https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Star 
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En les LED, però, encara hi ha més requeriments que la làmpada ha de tenir 

per a poder rebre la qualificació. Primerament, el flux lluminós ha de ser 

superior a la d’altres tecnologies, com són les fluorescents i les incandescents. 

A més a més, l’eficiència ha de ser igual o millor que la de les làmpades 

fluorescents. El flux lluminós s’ha de mantenir constant amb el pas del temps. 

Un cop s’encén la làmpada la llum ha d’aparèixer immediatament i no pot fer 

pampallugues.  

En el cas de les làmpades fluorescents no es demanen tants requeriments, 

només que utilitzi un 75% menys d’energia que una làmpada incandescent per 

a produir la mateixa llum i que duri fins a 10 vegades més que les respectives 

incandescents.  

A més a més, aquesta senyal en molts casos no n’és coneguda la finalitat i, al 

no ser obligatòria, no totes les làmpades que les podrien portar les porten i, per 

tant, no ens servirà per a determinar si, entre dues làmpades modernes, una és 

millor en uns aspectes que l’altre.  

El que sí que ens proporciona és, en certa mesura, la capacitat de saber que si 

l’objecte en qüestió el conté no serà ni poc eficient ni de curta durada.  

De tot això en podem extreure que, mentre que en el cas de les làmpades 

l’etiquetatge és molt extensiu i ens dona molta informació referent al producte, 

no passa el mateix en el cas de les lluminàries, en les que, en el cas Europeu, 

se’ns mostra quin tipus de làmpada pot usar però no ens indica res referent a 

quin és l’efecte que té la lluminària a la llum produïda per la font. Això el que 

causa és que el comprador només es fixi en les lluminàries que considera més 

eficients, les quals seran les que tenen LED, i, que a l’hora de triar entre 

diverses lluminàries d’aquest tipus només es basi en l’estètica i en el que creu 

que li serà de major ajuda per a la necessitat bàsica, sense poder-se recolzar 

en cap moment en un etiquetatge estàndard que li doni aquesta informació.  

Per tot això, consideraria necessària la creació d’un etiquetatge europeu dirigit 

únicament a les lluminàries en sí i en l’efecte que tenen sobre la llum produïda.  
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En la meva opinió, el comprador hauria de poder saber quin es l’angle de llum 

que aconseguirà, quin tipus de lluminària és(directa, indirecta, semidirecta, 

directa-indirecta), quin és el rendiment global... 

En el cas de l’etiquetatge de les làmpades hem pogut observar l’europeu i 

l’americà i ja es poden entreveure diverses diferències. En el cas de 

l’etiquetatge europeu aquest és molt visual en l’aspecte d’eficiència i això 

facilita molt al comprador quines làmpades seran més eficients i quines seran 

menys eficients.  

En el cas de l’americà, l’etiquetatge no és tan visual però és molt més complet, 

ja que ens indica un munt de dades referents a la làmpada com el flux lluminós, 

la vida...  

Tot i això, considero que l’europeu és un millor tipus d’etiquetatge ja que les 

empreses sempre solen posar tots aquests valors a les làmpades i, per tant, 

l’etiquetatge ho complementa donant una simple escala de colors que fàcilment 

indica si la làmpada és o no eficient. Això, però, no significa que a l’etiquetatge 

europeu no s’hi podrien afegir aspectes, ans el contrari. Tot els valors bàsica de 

la làmpada haurien d’afegir-se en l’etiquetatge per tal de que sempre hi fossin.  

Un altre avantatge del sistema europeu és que en el tema de l’eficiència els 

càlculs necessaris per a determinar a quin grup pertany la làmpada són difícils 

de realitzar, tal i com ja s’haurà pogut observar. Això, encara que dificulta la 

feina per a la comprovació, fa que es tinguin en compte molts més valors que 

afecten a l’eficiència i que per tant el valor final sigui més a prop del valor real.  

9. Il·luminació en un habitatge 

9.1. Nivells d’il·luminació 

Els nivells d’il·luminació, en lux, necessaris en una casa dependran del tipus 

d’acció que es vulgui realitzar i del tipus d’habitació en la que ens trobem.  

Les dades que es poden trobar són disperses i, per tant, costarà determinar 

quin és el vertader valor que seria necessari, tot i que sempre hi haurà un 
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marge dins del qual la il·luminació serà la adequada, sempre que no provoqui 

molèsties ni que dificulti la realització de tasques.  

Començarem analitzant les dades extretes de la pàgina web de Panasonic en 

la qual es parla de la directiva Japonesa que indica quins serien els nivells 

adequats de la il·luminació en cada habitació i per a cada tasca.  

Font: https://panasonic.net/ecosolutions/lighting/technology/knowledge/03/ 

Podem observar que la il·luminació general és un valor que oscil·la entre els 50 

i els 100lx, tot i que en el cas del dormitori el valor es veu reduït fins a 20lx72.  

En els casos en els que aquesta il·luminació és més elevada, és a dir de 100 lx, 

és en aquestes quatres habitacions: habitació de nens/habitació d’estudiar, la 

cuina, el lavabo, i la entrada de la casa( des de l’interior). El que podem 

observar és que aquestes tenen la característica de que s’hi realitzen diverses 

accions i feines delicades o que poden requerir d’una bona il·luminació. Aquest 

seria el cas de l’habitació d’estudi, en la qual segurament haurem de llegir. En 

la cuina haurem de utilitzar estris perillosos i necessitarem estar ben il·luminats 

per evitar qualsevol tipus d’accident domèstic. En el lavabo ens maquillarem, 

afaitarem...  

En el cas de l’entrada(des de l’exterior) la il·luminació es veu reduïda 

dràsticament fins a passar a 5 lx en el cas de simplement per passar i de 30lx 

en el lloc on hi hagi el timbre i la bústia. Habitualment, en la majoria d’edificis ja 

                                            
 

72Dades de https://panasonic.net/ecosolutions/lighting/technology/knowledge/03/ basades en la 
directiva Japonesa.  
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es pot observar aquest fenomen: la il·luminació a fora és molt inferior 

comparada amb la de l’interior.  

En el menjador podem observar que la il·luminació general no és de les més 

elevades, sinó que és de 50lx. Això és comprensible quan es mira al tipus 

d’il·luminació de treball que s’hi situen: il·luminació de la taula, que puja fins als 

300lx; i il·luminació per llegir i estudiar, que encara puja a més i fins a 750lx 

(aquest valor és el més alt de tots els que apareixen en aquest estàndard).  

Totes aquestes habitacions després necessitaran d’il·luminació de treball que 

rondarà els 500 lx i en tots els casos el CRI haurà de ser de 80 o més per tal de 

tenir la bona reproducció cromàtica necessària per a poder apreciar 

correctament tots els objectes i els seus colors.  

Tot i això, aquesta és una de les propostes d’estàndards però n’hi ha diverses 

més, entre les quals es troba la de l’IES(“Illuminating Engineering Society”). 

Aquesta, però, va molt enfocada al món industrial i hi ha poques dades que ens 

puguin ser útils per a la planificació d’un habitatge. 

En general podem observar que els valors d’aquest estàndard són superiors al 

del japonès.  
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Tal i com podem observar a 

la taula adjunta(dades 

donades en lux), en el cas de 

la cuina la il·luminació 

general puja fins a 500 lux, i 

en canvi la il·luminació de 

treball desapareix donant lloc 

únicament a il·luminació als 

armaris de menjar. El fet de 

tenir una il·luminació general 

tan elevada comporta que no 

sigui necessari la 

implementació de il·luminació 

de treball ja que la general es 

pot fer servir amb aquest fi.  

Els passadissos veiem que 

s’indica una il·luminació de 

fins a 100 lx, que és el doble 

de la que s’indicava en la 

japonesa. Això ens mostra 

que realment els valors no 

són fixos i que podran anar 

variant, però sempre entre 

uns límits.  

Hi ha certs factors que 

haurem de tenir sempre en 

compte a l’hora de voler 

treure el màxim rendiment de 

la il·luminació d’una 

habitació. 

Primerament, el color de les 

parets i del sostre serà molt 
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important a l’hora d’aconseguir una millor il·luminació. Els colors més clars, 

com el blanc, són així perquè reflecteixen més longituds d’ones mentre que els 

colors més foscos, com el negre, absorbeixen la majoria de longituds d’ones( 

sempre parlant dins de l’espectre visible). Per tant, triar colors més clars 

ajudarà a no perdre part de la llum en forma de calor degut al color de les 

parets. A continuació, una taula resum de colors i materials i els seus 

respectius graus de reflexió73. 

Color/material Grau de Reflexió(% amb font lluminosa 

blanca) 

Blanc 100 

Paper Blanc 80-85 

Fusta clara, blau cel 40-45 

Roure, ciment 30-35 

Blau fosc, pissarra 10-15 

Negre 0 

 

En base a això, podem determinar que serà convenient, per tant, utilitzar 

materials i/o colors que tinc un alt grau de reflexió per a una apropiada 

il·luminació.  

Tot i això, però, hem d’intentar evitar l’enlluernament.  

9.2. Enlluernament 

L’enlluernament consisteix en la sensació negativa produïda per la luminància 

en el camp de visió de l’ull humà. Aquesta luminància és molt major a la que els 

nostres ulls estan adaptats, la qual cosa comporta molèsties o reducció de la 

visibilitat. Basant-se en els efectes que té es divideix segons enlluernament de 

molèstia o enlluernament de discapacitat.  

En el primer cas, consisteix en una sensació de molèstia produïda per un excés 

de luminància en el camp de visió. Els factors que afectaran a com de molest 

                                            
 

73 Dades de http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ 
GuiasMonitor/Ergonomia/V/Ficheros/ev25.pdf 



 

arriba a ser l’enlluernament són el contrast elev

alt grau de luminància de la font, la posició d’aquesta font i la mida de 

l’enlluernament en el camp de visió. 

En el segon cas, consisteix en el fet de que degut a l’enlluernament perdem 

visibilitat. És causat degut a que 

nostre ull una “pantalla” de llum incapacitant

els contrasts.  

Els enlluernaments poden estar causats per fonts de llum d’alta intensitat que 

estan fora del nostre camp de visió.

sigui l’enlluernament:  

- Directe: causat degut a una font d’alta luminància en el camp de visió

- Indirecte: causat per la reflexió de gran quantitat de llum en una 

superfície present en el nostre camp de visió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

74Font: http://www.lighting.philips.com/main/education/lighting
browser/video/glare 

A la imatge, exem

indirecte; B) enlluernament per font d’alta intensitat fora 

del camp de vista; C) enlluernament directe. Font: 

 

arriba a ser l’enlluernament són el contrast elevat amb la luminància de fons, un 

alt grau de luminància de la font, la posició d’aquesta font i la mida de 

l’enlluernament en el camp de visió.  

En el segon cas, consisteix en el fet de que degut a l’enlluernament perdem 

visibilitat. És causat degut a que l’elevada luminància causa que es 

nostre ull una “pantalla” de llum incapacitant-nos de poder veure amb claredat 

Els enlluernaments poden estar causats per fonts de llum d’alta intensitat que 

estan fora del nostre camp de visió. A més a més, es classifiquen segons

Directe: causat degut a una font d’alta luminància en el camp de visió

Indirecte: causat per la reflexió de gran quantitat de llum en una 

superfície present en el nostre camp de visió74. 

  

                                            

http://www.lighting.philips.com/main/education/lighting-university/lighting

A la imatge, exemples d’enlluernament: A) enlluernament 

indirecte; B) enlluernament per font d’alta intensitat fora 

del camp de vista; C) enlluernament directe. Font: 

http://ergolight.weebly.com/glare.html 
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at amb la luminància de fons, un 

alt grau de luminància de la font, la posició d’aquesta font i la mida de 

En el segon cas, consisteix en el fet de que degut a l’enlluernament perdem 

l’elevada luminància causa que es formi en el 

nos de poder veure amb claredat 

Els enlluernaments poden estar causats per fonts de llum d’alta intensitat que 

A més a més, es classifiquen segons com 

Directe: causat degut a una font d’alta luminància en el camp de visió. 

Indirecte: causat per la reflexió de gran quantitat de llum en una 

university/lighting-university-
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9.3. Il·luminació natural 

La il·luminació natural és aquella que prové del Sol i que ens entra a un 

habitatge a través de les obertures que podem  tenir a la paret: finestres, 

portes... A l’hora de tenir en compte la il·luminació d’una casa és molt important 

ubicar bé aquestes obertures per tal d’evitar haver de gastar energia i hores de 

vida de làmpades quan a l’exterior hi ha llum més que suficient per a poder 

realitzar les nostres tasques diàries. 

Per aprofitar al màxim la llum solar en un habitatge el que es necessitarà és 

orientar l’habitatge cap al sud75, ja que si l’orientem cap al sud obtindrem el 

màxim temps possible de llum a el hivern, a la primavera i la tardor, i a l’estiu 

en les hores de màxima il·luminació76. Per a aprofitar-ho al màxim, també 

haurem de disposar d’àmplies finestres per tal de permetre una major entrada 

de llum. Tot i això, les finestres a la nit poden representar un problema al deixar 

passar la llum interior cap a l’exterior, però per a solucionar-ho el millor mètode 

seria el de tenir persianes pintades de colors reflectants (com el blanc) per tal 

de no permetre que es perdi llum i energia innecessàriament. 

9.4. Habitacions 

9.4.1.Bany 
El bany és una zona de la casa en la que hi realitzem accions ben diverses i en 

la qual necessitarem tenir una bona il·luminació, no només per a poder realitzar 

amb facilitat el conjunt de tasques que hi volem dur a terme, sinó també perquè 

en alguns casos il·luminar malament aquesta zona ens pot arribar a comportar 

problemes psicològics al fer-nos semblar més vells, per exemple.  

Primerament, a l’hora d’il·luminar el bany hem de tenir en compte el mirall que 

és la zona on realitzarem un gran nombre de les activitats que, precisament, 

necessitaran tenir una bona il·luminació. Tal i com ens diu un article de la 

                                            
 

75 Només tenint en compte la il·luminació i obviant l’escalfor i la refrigeració de l’habitatge( tot i 
que els edificis moderns estan construïts de materials altament aïllants) 
76 Font: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2015/03/18/735557-que-
orientacion-tiene-que-tener-tu-casa-para-ahorrar-en-energia 
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revista americana Forbes77, el que s’ha de fer és proporcionar una il·luminació 

de treball, que ha poder ser haurà de constar de dues parts situades 

cadascuna a un costat del mirall a la alçada de l’ull per tal de que la llum es 

distribueixi equitativament a tota la cara. El que es recomana que no s’ha de fer 

és situar una llum just a sobre del mirall, que és un fet molt habitual que ens 

podem trobar. Això no s’hauria de fer ja que causarà que puguin aparèixer 

ombres a sota del ulls, dificultant les tasques i a més a més ens pot arribar a fer 

semblar fins a 10 anys més vells.  

Segons l’empresa d’assessoria i d’il·luminació Gaudir també s’ha de col·locar 

una tercera font lluminosa al darrere de la persona per tal d’acabar de definir la 

silueta del cos78. A més a més, en el cas de posar-se el maquillatge, s’ha de 

considerar sota quins tipus d’il·luminació ens veurem sotmesos per tal de poder 

reproduir-ho a l’hora de maquillar-nos ja que la llum influeix molt, tal i com hem 

comentat prèviament.  

El correcte posicionament de les làmpades i les lluminàries serà necessari per 

a poder-nos, afaitar, maquillar, pentinar... adequadament i sense problemes 

causats per la il·luminació. 

9.4.2.Cuina 
La cuina és una zona en la qual es realitzen diverses feines i treballs que 

requereixen d’una bona il·luminació per a poder-se dur a terme. Per tant, a 

l’hora d’il·luminar la cuina, necessitarem una il·luminació de treball que, en 

molts casos, acabarà sent les “llums sota els armaris” que se solen trobar 

suspesos a la cuina. Aquesta llum es complementarà amb una il·luminació 

general. 

Però la il·luminació ha d’estar acompanyada de materials que no siguin 

altament reflectants per tal de que no es pugui arribar a molestar a la persona 

realitzant una tasca específica, però també s’ha d’evitar que es formin ombres 

a la zona de treball. Per aconseguir això seria recomanable tenir dues 

                                            
 

77https://www.forbes.com/sites/houzz/2013/10/15/how-to-light-your-
bathroomright/#23ccc8583d48 
78Font http://www.gaudir.es/consejos.php?lang=cat&id=6 
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làmpades situades cadascuna a un costat de la persona i de la zona de treball. 

Això, a diferència del que passaria si es tinguessin una al davant i l’altra al 

darrere, evitaria que es pogués produir una reflexió de la llum del davant en la 

superfície causant molèsties a la persona. Tot i això, en una zona de la casa 

com la cuina això serà en certes zones altament difícil que passi, però en zones 

situades al centre, com pot ser el cas de les illes americanes, seria 

recomanable seguir aquest consell.  

A la zona de la cuina també és recomanable tenir làmpades regulables per tal 

d’ajustar la il·luminació als nivells adequats per a la correcta realització del 

treball, sobretot en el cas de la il·luminació de treball.  

9.4.3.Despatx-escriptori 
A l’hora d’il·luminar les zones de treball en les que es fa servir un ordinador 

s’ha d’anar en compte per evitar que la llum de les làmpades es reflecteixi en la 

pantalla de l’ordinador.  

Si es té una làmpada de treball a l’escriptori serà convenient que aquesta sigui 

ajustable per tal de poder-la posicionar en l’angle adequat per no produir 

brillantor en la pantalla però per a poder il·luminar els documents a paper. A 

més a més, la làmpada s’haurà de col·locar al costat de l’ordinador per evitar 

problemes.  

A l’hora de realitzar un treball, el CIBSE(“Chartered Institution of Building 

Services Engineers”, una autoritat en el tema) recomana que la relació màxima 

entre la il·luminació de la zona de treball i l’entorn no superi la relació de 3:1. A 

l’hora de realitzar feines sense que es requereixi un ordinador això és fàcil 

d’aconseguir mentre l’entorn no sigui de color negre en comparació amb, per 

exemple, un paper blanc.  

En les oficines i zones de treball similars a aquestes requereixen d’un mínim de 

200lx i el recomanable està en 500lx per a la correcta realització del treball. 

Tot i això, hem de tenir en compte les accions que s’hi realitzen, ja que quan 

més precisió requereixen major ha de ser la il·luminació, i a la inversa.  

9.4.4.Dormitori 
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El dormitori és un espai en el qual s’hi poden trobar diversos elements que ja 

hem esmentat: miralls, escriptoris... Aquestes zones s’hauran d’il·luminar tal i 

com hem expressat prèviament.  

El dormitori haurà de constar d’una il·luminació general la qual a ser possible 

hauria de proporcionar una il·luminació de 20 lux. 

En el cas que en aquesta habitació també s’hi tinguin armaris haurem de tenir-

ho molt en compte a l’hora d’il·luminar la habitació. Això ocorre degut a que si 

no es vigila podem acabar causant que la persona, al situar-se davant de 

l’armari, formi una ombra que dificulti la visualització de l’interior de l’armari. A 

més a més, les pròpies lleixes que pot tenir l’armari poden dificultar encara més 

la visualització. Per solucionar tots aquest problemes el millor seria tenir uns 

armaris il·luminats des de l’interior, és a dir, làmpades a sota de les lleixes.  

Altres solucions serien o bé tenir més d’una font de llum,a la dreta i a l’esquerra 

de l’armari, per tal de que la persona no formés una ombra. En aquest cas, 

però, també haurem de tenir en compte el tipus d’armari del que es tracta, ja 

que si és dels que les portes s’obren cap a tu llavors les portes mateixes també 

podran formar una ombra.  

Un altre mètode seria posicionar les làmpades just a sobre de l’armari per tal de 

que, justament, no es formés l’ombra. Aquest altre, però faria que les zones 

més interiors de lleixes més baixes fossin menys il·luminades degut a nul·la 

il·luminació directa.  

El que haurem de tenir en compte en una habitació, doncs, serà el següent: 

- Il·luminació de treball: escriptori 

- Il·luminació de treball: mirall 

- Il·luminació general 

- Il·luminació pels armaris no formant ombres 

9.4.5.Passadís 
Els passadissos són zones en les que normalment només hi volem passar i no 

hi volem realitzar cap acció determinada (a no ser que sigui l’entrada, en el qual 

es necessitaran altres coses). Per tant, amb una il·luminació general ens serà 
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més que suficient. Aquesta no caldrà que sigui, en cap cas, gaire elevada, ja 

que mentre ens permeti distingir els objectes ja en tindrem suficient i, per tant, 

amb una il·luminació entre 50 i 100 lux en tindrem suficient. El tipus de 

lluminària no afectarà massa, però l’habitual seria utilitzar una làmpada 

encastada al sostre, ja que ens proporcionarà la il·luminació general i no 

ocuparà gaire volum.  

A més a més, però, ens podria ser útil tenir una altra il·luminació inferior per a 

la nit, suficient com per a passar o, com a mínim, trobar l’interruptor de la llum 

general però que no ens molesti degut a massa llum. Per a això, les solucions 

més accessibles serien o bé tenir la làmpada general regulable i poder-li 

canviar els paràmetres o bé usar una altra làmpada de menor il·luminació que 

només s’encengués a la nit. 

Per tant, el que s’ha de tenir en compte a l’hora d’il·luminar un passadís és la 

il·luminació general i la il·luminació per a la nit. 

9.4.6.Entrada 
L’entrada d’un habitatge sol tenir la funció de passadís però amb la implicació 

de que allà sí que si realitzaran certes accions a part de la de passar-hi. Per 

tant, la il·luminació haurà de diferir lleugerament.  

Primerament, en cas que hi hagi un mirall aquest s’haurà d’il·luminar tal i com 

ja hem comentat prèviament (apartat 9.2.) . 

En segon lloc, haurem de tenir en compte que aquest és el lloc on la gent es 

sol treure les sabates i això ens requerirà que la il·luminació sigui superior. Tot i 

això, no ens caldrà una il·luminació de treball, sinó que amb la general ja 

podrem realitzar l’acció si aquesta proporciona suficient llum. El nivell 

d’il·luminació serà de 100 lux i de 200 lux per a les sabates. 

Dades extretes de Panasonic referents a la directiva japonesa. 
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10. Estalvi en làmpades 

10.1. Incandescents 

Segons dades del Departament d’Energia dels EUA79, en el cas de les 

làmpades incandescents sempre s’hauran d’apagar quan es surti d’una 

habitació, ja que al ser el seu rendiment energètic molt baix, no superior a un 

5%, significa que consumiran molta energia i, per tant, és definitivament millor 

apagar-les. 

10.2. Fluorescents 

En el cas de les làmpades fluorescents compactes s’haurà d’apagar en el cas 

de que es surti de l’habitació per més de 15 minuts i, en cas contrari, s’haurà de 

mantenir encesa.  

Hi ha la creença popular de que a l’encendre una làmpada fluorescent és 

consumeix moltíssima energia i que, per tant, és millor deixar-la oberta que no 

pas apagar-la ja que es creu que l’energia consumida estant encesa és inferior 

a l’energia consumida a l’encendre la làmpada. Tot i que sí que és cert que a 

l’encendre la làmpada fluorescent requereix més energia que la que requereix 

estant encesa(això és degut a l’encebador), la variació no és tan elevada com 

la gent es creu. El fet és que, el consum que té encendre la làmpada 

fluorescent pot ser com a màxim de 5 vegades superior80 i en cas de les 

compactes això es veu reduït. Tot això comporta que en menys de 10 segons 

ja s’ha consumit igual energia que en l’encesa. Per tant, en cas que haguem 

d’estar fora de l’habitació més de 10 segons serà convenient, si només tenim 

en compte el consum energètic, tancar la làmpada. És a dir, el mite és fals.  

Tot i això, hi ha un altre factor que també juga un rol important en aquest 

aspecte i és el fet de que les làmpades fluorescents tenen dos tipus de vida, la 

d’enceses i apagades i la d’hores, i anar apagant i encenent en causa una 

reducció de la vida( tot això passa ja que l’encebador es va danyant amb les 

                                            
 

79https://energy.gov/energysaver/when-turn-your-lights 
80Dades extretes de la página http://curiosoperoinutil.com/2007/01/15/tubos-fluorescentes/ 
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enceses i, a més a més, el tub i altres parts també es deterioren - la capa dels 

elèctrodes es va cremant una mica cada vegada que s’encén la làmpada i 

arriba un punt en el que deixa de funcionar. A l’hora de posar la durada de la 

làmpada fluorescent, el valor numèric es donarà en relació a que cada vegada 

que s’obri la làmpada es deixi aquesta oberta per a un període de 3 hores i, 

depenent de la vida de la làmpada, es podrà calcular el número de vegades 

que es pot encendre per a aquests períodes temporals81).  

Segons un estudi, “Economics of Switching Fluorescent Lamps”,IEEE 

Transactions on Industry Applications Vol. 24, Nº 3, Maig/Juny 1988,la vida 

d’una làmpada es veurà afectada en relació a quina sigui la durada de l’encesa, 

és a dir, el temps que es tingui la làmpada encesa abans de tornar-la a apagar, 

tal i com es pot veure en el gràfic de sota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: http://curiosoperoinutil.com/2007/01/15/tubos-fluorescentes/ 

Tot i això, en base a la fórmula a la qual s’arriba en l’estudi i que ens 

proporciona el gràfic de sobre i un conjunt complex de càlculs, se’n deriva que 

és recomanable apagar la llum, però les dades referents a partir de quin punt 

ho és són disperses, ja que van des de 5 minuts als 15 minuts a l’hora de dir 
                                            
 

81 Extret de https://www.lightingdesignlab.com/resources/articles/articles-lighting-
fundamentals/should-i-turn-fluorescent-lights-when-leaving-room 
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que a partir d’aquell temps és millor apagar-les. Però, aquestes dades i la 

fórmula formen part de l’estudi publicat el 1988 i, des de llavors, el conjunt de 

les làmpades fluorescents s’han vist millorades i el desgast en les obertures és 

inferior. Calcular a quin punt és millor apagar-la és un factor variable, ja que 

dependrà de la làmpada i del cost de la electricitat en el moment donat. Això sí, 

però, es pot concloure que el temps a partir del qual és millor apagar-la és de 

pocs minuts, probablement els 15 minuts que ens diu el Departament d’Energia 

dels EUA.  

10.3. LED 

Les làmpades LED en són unes que tenen una molt allargada vida i, tot i que 

algunes es poden anar malmetent amb les obertes i les tancades els valors que 

pot aguantar són molt elevats(més de 100000 obertes i tancades).  

En el cas dels LED, l’estalvi s’obté quan es compara aquesta làmpada amb 

altres tipus de làmpades, ja que tal i com hem demostrat, és la més eficient de 

totes, és a dir, transforma més part de l’energia elèctrica que rep en energia 

lumínica.  

𝑊 = 𝑃 × 𝑡 × 𝑑   →   𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝑊 × 𝑝𝑟𝑒𝑢 → 𝐶𝑜𝑠𝑡

= 𝑃 × 𝑡 × 𝑑 × 𝑝𝑟𝑒𝑢 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 = (𝑃 × 𝑡 × 𝑑 × 𝑝𝑟𝑒𝑢) − (𝑝 × 𝑡 × 𝑑 × 𝑝𝑟𝑒𝑢) 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 = (𝑃 − 𝑝) × 𝑡 × 𝑑 × 𝑝𝑟𝑒𝑢 

On: 

W=treball, en Joules        

P= potència làmpada menys eficient, en kW 

p= potència làmpada més eficient, en kW 

t= temps diari en les quals la làmpada està encesa, en hores/dies. 

d= dies en els quals es té la làmpada encesa, en dies.  
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preu= cost de l’electricitat, en €/kWh 

 

En base a aquesta fórmula també podem obtenir el valor dels dies que es 

necessitaran per a poder recuperar la inversió necessària per a obtenir 

làmpades més eficients.  

𝑑 =
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖

(𝑃 − 𝑝) × 𝑡 × 𝑝𝑟𝑒𝑢
 

Amb aquesta fórmula, podrem realitzar el càlcul i observarem que el cost de les 

làmpades LED s’arriba a recuperar en relativament poc temps.  

Segons un article82 del diari anglès “The Telegraph”,a l’abril del 2014 a 

Anglaterra et costava 5 mesos aproximadament recuperar una inversió de 10 

làmpades LED a ￡8.99 cadascuna, quan el preu de l’electricitat estava a 12.2p 

per kWh i si es tenia en compte que les làmpades anteriors eren de 60W 

cadascuna mentre que les LED són de 6W. 

Tot això, però, només té en compte el consum elèctric i no considera la vida de 

les làmpades. Però, en el cas de que es faci servir en les LED, que són les que 

tenen una major vida, no ens hem de preocupar perquè les dades que 

obtinguem siguin enganyoses en un sentit no beneficiós. Això és així ja que les 

dades sí que seran enganyoses, però en el sentit de que ens mostraran que 

estalviarem menys del que realment farem, ja que les altres làmpades 

s’esgotarien abans i, en conseqüència, se n’haurien de comprar més, fent-les 

més cares a la llarga en comparació a les LED.  

11. Llista de comprovació per a la correcta 

il·luminació 

                                            
 

82http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/household-bills/10756999/How-to-save-
240-a-year-with-LED-lightbulbs.html 
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L’objectiu del treball és el de poder transmetre coneixement tècnic de la 

luminotècnia necessari per a il·luminar un habitatge al consumidor final, que 

normalment en sap poques coses sobre el tema i es pot basar a l’hora de 

prendre decisions en temes irrellevants.  

Considerem que la manera més efectiva per a que una persona pugui realitzar 

per a si sola la decisió de com il·luminar l’habitatge ens caldrà crear una llista 

dels elements en tenir en compte per tal de poder saber què triar. És a dir, 

necessitarem crear una “checklist”. 

El concepte de checklist( de l’anglès, llista de comprovació) és un element molt 

útil a l’hora de realitzar tasques en les que s’han de tenir en compte diversos 

factors  

El major problema que pot causar el “checklist” és una dependència en aquest, 

causant que a l’hora de situacions de crisi ens basem només en aquesta i no 

en el sentit comú. Això,però, no serà cap problema per a l’ús que li volem donar 

en aquest treball ja que a l’hora d’il·luminar un habitatge no ens trobarem amb 

situacions de risc i, per tant, no hi haurà una negligència.  

L’objectiu de la part pràctica serà, doncs, crear aquest concepte però tenint en 

compte que ha de ser accessible per al públic general per a tal de que no es 

necessitin experts per a triar adequadament una bombeta, per exemple.  

Per fer-ho, el “checklist” potser serviria per a poder identificar el valors en els 

quals ens hem de fixar per a poder tenir coneixement adequat per a poder, 

després, adequar el producte a la necessitat. 

Amb tot això, es buscarà augmentar l’eficiència reduint en conseqüència les 

pèrdues innecessàries d’electricitat.  

Per a una millor realització, serà convenient crear una “checklist” per a cada 

tipus d’habitació ja esmentada prèviament.  

A continuació realitzarem les diverses “checklists” que ens serviran per a poder 

analitzar la il·luminació a cadascuna de les parts de l’habitatge.  
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Prèviament hem analitzat quines són les necessitats lumíniques de cada tipus 

d’habitació i ens basarem en aquestes per tal de poder realitzar la llista. Les 

dades utilitzades, per tant, seran les de Panasonic. Hem elegit aquestes ja que 

entre totes les dades que hem trobat i les que hem analitzat considerem que 

aquestes són les més completes i les que informen millor de la raó per la qual 

s’ha d’il·luminar més o menys una habitació (basant-se en les activitats que s’hi 

realitzen). A part d’aquest motiu, un altre és que la major part de les dades que 

hem aconseguit trobar eren referents al món industrial i, tot i que hi ha 

habitacions en comú, no podem suposar que les necessitats lumíniques siguin 

les mateixes.  

Gràcies al checklist podrem adonar-nos de quins són els factors que hem de 

tenir en compte per il·luminar una habitació i, a l’omplir-la podrem observar si 

en l’habitació donada s’està gastant més energia de la necessària per a la 

il·luminació, si s’està il·luminant massa poc i, per tant, ens costarà realitzar les 

tasques o si al contrari tenim la habitació ben il·luminada evitant gastar energia 

però mantenint els nivells lumínics adequats.  

En base a això, podrem analitzar diversos habitatges per tal d’intentar trobar 

algun patró i poder determinar quines millores generals s’haurien de fer en la 

majoria dels habitatges per tal d’estar ben il·luminats.  

Les hipòtesis són que es trobaran ambdós casos, és a dir, més il·luminació de 

la necessària i menys il·luminació de la necessària, però dubtosament trobarem 

un habitatge perfectament il·luminat. En base a això també podrem calcular, en 

el cas de malversació d’energia, quin seria l’impacte econòmic si s’il·luminés tal 

i com s’ha de fer.  

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

Tipus d’habitació83: 

Orientació de l’habitació:   

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 

Tipus de làmpada     
Potència de la làmpada(W)     

 

Il·luminació al bany SÍ NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació de 100 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats pel bany 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El bany disposa de finestres a través de les quals es 
permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars) 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment) 

   

4. Il·luminació específica 
4.1. La il·luminació al mirall es realitza evitant que es formin    

                                            
 

83 Interior o exterior 
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ombres84 
4.2. La il·luminació al mirall és de 500 lx    

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED85    
6. Lluminàries  

6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    
7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

Valoració: 
 

SÍ NO 

Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

  

                                            
 

84L’òptim seria disposar a cada costat del mirall d’una làmpada 
85 S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació86: 

Orientació de l’habitació:   

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 

Tipus de làmpada     
Potència de la làmpada(W)     

 

Il·luminació al despatx  SI NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació general de 100 lux87    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats  

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El despatx disposa de finestres a través de les quals es 
permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars) 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment) 

   

3.3. 
La taula no és altament reflectant(entre un 40 i 50 % de 
grau de reflexió, com la fusta clara) 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
Es disposa d’una il·luminació de treball per il·luminar 
l’escriptori 

   

4.2. 
La il·luminació de treball és de 500 lux i 750 lux en cas 
que s’hagi de llegir i estudiar 

   

4.3. La il·luminació de treball és ajustable(es pot canviar    

                                            
 

86 Interior o exterior 
871 lux = 1 lumen/1 m2 
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l’angle d’il·luminació) 

4.4. 
La relació entre la zona de treball i l’entorn és de 3:1(el 
triple de gran a la zona de treball en comparació amb 
l’entorn)88 

   

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
(CRI) per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED89    

5.3. 
Les làmpades es troben col·locades als costats de 
l’escriptori i no al davant o al darrere, per tal d’evitar 
enlluernaments amb la pantalla 

   

6. Lluminàries  
6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    

6.2. 
Proporciona una llum directa( més del 90% de la llum 
es dirigeix cap al terra i menys d’un 10% va per sobre 
del pla de la làmpada) 

   

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

  

                                            
 

88Valor màxim, si fos major causaria dificultat per a realitzar les tasques 
89S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació90: 

Orientació de l’habitació:   

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 

Tipus de làmpada     
Potència de la làmpada(W)     

 

Il·luminació a l’entrada SI NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació general de 100 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats per l’entrada  

   

1.3. 
La il·luminació general a l’exterior no sobrepassa el 
valor recomanat(5 lx) 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
L’entrada disposa de finestres o portes a través de les 
quals es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’entrada exterior està il·luminada naturalment al llarg 
del dia 

   

2.3. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.4. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars) 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment) 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
La il·luminació per a cordar-se i descordar-se les 
sabates és igual a 200 lx 

   

4.2. 
La il·luminació al mirall es realitza evitant que es formin 
ombres91 

   

                                            
 

90 Interior o exterior 
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4.3. La il·luminació al mirall és de 500 lux    

4.4. 
La il·luminació exterior de la bústia i/o el timbre és de 
30 lx 

   

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED92    
6. Lluminàries  

6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament 
 

   

6.2. La lluminària permet el pas de la llum sense reduir-ne la 
intensitat, és a dir, té una elevada eficiència 

   

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

  

                                                                                                                                
 

91L’òptim seria disposar a cada costat del mirall d’una làmpada 
92S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació93: Orientació de l’habitació:   

Grandària de l’habitació(m2):   Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 

Tipus de làmpada     
Potència de la làmpada(W)     

 

Il·luminació al dormitori  SI NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació general de 20 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats  

   

1.3. 
Es disposa d’una altra il·luminació general tènue    (2 lx) 
per a poder il·luminar l’habitació durant la nit 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El dormitori disposa de finestres a través de les quals 
es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars) 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment) 

   

3.3. 
La taula no és altament reflectant(entre un 40 i 50 % de 
grau de reflexió, com la fusta clara) 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
Es disposa d’una il·luminació de treball per il·luminar 
l’escriptori 

   

4.2. La il·luminació de treball és de 500 lux    

4.3. 
La il·luminació de treball és ajustable(es pot canviar 
l’angle d’il·luminació) 

   

4.4. 
La relació entre la zona de treball i l’entorn és de 3:1(el 
triple de gran a la zona de treball en comparació amb 

   

                                            
 

93 Interior o exterior 
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l’entorn) 

4.5. 
La il·luminació al mirall es realitza evitant que es formin 
ombres94 

   

4.6. La il·luminació al mirall és de 500 lux    

4.7. 
Els armaris estan il·luminats de tal manera que s’evita 
que es formin ombres a l’interior d’aquest dificultant la 
visibilitat 

   

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
(CRI) per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED95    

5.3. 
Les làmpades es troben col·locades als costats de 
l’escriptori i no al davant o al darrere, per tal d’evitar 
enlluernaments amb la pantalla 

   

6. Lluminàries  
6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    

6.2. 
Proporciona una llum directa( més del 90% de la llum 
es dirigeix cap al terra i menys d’un 10% va per sobre 
del pla de la làmpada) 

   

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

 

 

 

 

 

  
                                            
 

94L’òptim seria disposar a cada costat del mirall d’una làmpada 
95S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació96: 

Orientació de l’habitació:   

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 

Tipus de làmpada     
Potència de la làmpada(W)     

    

Il·luminació a la cuina SÍ NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació de 100 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats per a la cuina 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
La cuina disposa de finestres a través de les quals es 
permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars) 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment) 

   

3.3. 
La taula no és altament reflectant(entre un 40 i 50 % de 
grau de reflexió, com la fusta clara) 

   

3.4. 
La superfície de treball(com podria ser el marbre) no 
causa enlluernament ni molèsties  

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
La il·luminació a la pica i a la zona de treball es realitza 
evitant que es formin ombres 

   

4.2. 
La il·luminació a la pica i a la zona de treball és de 300 
lux  

   

                                            
 

96Interior o exterior 
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4.3. 
La relació entre la zona de treball i l’entorn és de 3:1(el 
triple de gran a la zona de treball en comparació amb 
l’entorn) 

   

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED97    
6. Lluminàries  

6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    
7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

 

 

  

                                            
 

97 S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació98: 

Orientació de l’habitació:   

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 

Tipus de làmpada     
Potència de la làmpada(W)     

    

Il·luminació al menjador SÍ NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació de 100 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats pel menjador 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El menjador disposa de finestres a través de les quals 
es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars) 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment) 

   

3.3. 
La taula no és altament reflectant(entre un 40 i 50 % de 
grau de reflexió, com la fusta clara) 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
La il·luminació a la taula es realitza evitant que es 
formin ombres 

   

4.2. La il·luminació a la taula és de 300 lux     

4.3. 
La il·luminació per a realitzar les activitats de llegir i 
estudiar és de 750 lux 

   

4.4. La relació entre la zona de treball i l’entorn és de 3:1(el    

                                            
 

98Interior o exterior 
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triple de gran a la zona de treball en comparació amb 
l’entorn) 

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED99    
6. Lluminàries  

6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    
7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

 

 

  

                                            
 

99 S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació100: 

Orientació de l’habitació:   

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 

Tipus de làmpada     
Potència de la làmpada(W)     

    

Il·luminació al passadís SÍ NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació de 50 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats pel menjador 

   

1.3. 
Es disposa d’una altra il·luminació general tènue    (2 lx) 
per a poder il·luminar l’habitació durant la nit 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El passadís disposa de finestres a través de les quals 
es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars) 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment) 

   

4. Làmpades 

4.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

4.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED101    
5. Lluminàries  

                                            
 

100Interior o exterior 
101 S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , 
però posem les LED ja que són les més comercials 
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5.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    
6. Interruptors 

6.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

 

  



83 
 

Un cop finalitzada la creació de les diverses “checklists” el que ens caldrà serà 

comprovar quina és la seva utilitat pràctica i, per tant, les haurem de testar.  

Per fer-ho, agafarem habitatges qualssevol i analitzarem quina és la seva 

il·luminació.  

A més a més, per poder obtenir els valors 

adequadament necessitarem un 

luxímetre(vegeu apartat 4.3.) i per a la 

realització d’aquest treball s’ha aconseguit un 

luxímetre “Gossen Mavolux digital” 102 i, per 

tant, les dades que s’usaran seran obtingudes 

amb aquest aparell. A la dreta, imatge del 

luxímetre usat. 

Per a la realització de les mesures s’evitarà 

que la il·luminació natural interfereixi amb els 

valors de la il·luminació artificial realitzant les mesures a la nit i evitant que 

superfícies com les finestres permetin el pas de la llum exterior. A més a més, 

es tindran en compte les ombres que es formin degut a com estiguin ubicades 

les làmpades i, en cas que aquesta dificulti la realització de les tasques també 

es tindrà en compte i es mesurarà la il·luminació amb l’ombra inclosa per tenir 

un escenari realista i que ens mostri les condicions reals. Per tant, es podrà 

saber si les ombres ens dificultaran molt o poc la realització de les tasques.  

Per al càlcul dels graus de reflexió el que es farà serà situar el sensor just a 

sobre de la superfície i, primerament, mirar quina és la il·luminació que hi arriba 

des de les làmpades i després es procedirà a girar el sensor i a mirar d’aquesta 

il·luminació quina part és reflectida i quina és absorbida. El càlcul es farà fent la 

divisió entre la llum reflectida i la llum incident i, seguidament, multiplicant-ho 

per 100:  

                                            
 

102Similar al “Mavolux 5032 C BASE” que es pot trobar a la página web de la marca Gossen: 
http://www.gossen-photo.de/english/licht_p_mavolux_base.php 
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𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó =
𝐸

𝐸
× 100 

A l’hora de mesurar les dades de la il·luminació reflectida s’evitarà que l’ombra 

del sensor afecti la mesura.  

12. Exemple pràctic 

12.1. Habitatge 1 

Tipus d’habitació103: exterior 

Orientació de l’habitació: nord  

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens): 616(x3) + (entre 50 i 560) 

Nombre de làmpades: 4 

Tipus de làmpada LED(x3) LED   
Potència de la làmpada(W) 6(x3) 12   

 

Il·luminació al dormitori(1) SI NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. 
Es disposa d’una il·luminació general de 20 lux: 102-
110 lux 

   

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats 

   

1.3. 
Es disposa d’una altra il·luminació general tènue    (2 lx) 
per a poder il·luminar l’habitació durant la nit 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El dormitori disposa de finestres a través de les quals 
es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 

   

                                            
 

103 Interior o exterior 
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similars):  ? 

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment):  10,12% 

   

3.3. 
La taula no és altament reflectant(entre un 40 i 50 % de 
grau de reflexió, com la fusta clara): 48,78% 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
Es disposa d’una il·luminació de treball per il·luminar 
l’escriptori 

   

4.2. La il·luminació de treball és de 500 lux: 800-2100 lux    

4.3. 
La il·luminació de treball és ajustable(es pot canviar 
l’angle d’il·luminació) 

   

4.4. 
La relació entre la zona de treball i l’entorn és de 3:1(el 
triple de gran a la zona de treball en comparació amb 
l’entorn) 

   

4.5. 
La il·luminació al mirall es realitza evitant que es formin 
ombres104 

   

4.6. La il·luminació al mirall és de 500 lux:     

4.7. 
Els armaris estan il·luminats de tal manera que s’evita 
que es formin ombres a l’interior d’aquest dificultant la 
visibilitat 

   

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
(CRI) per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED105    

5.3. 
Les làmpades es troben col·locades als costats de 
l’escriptori i no al davant o al darrere, per tal d’evitar 
enlluernaments amb la pantalla 

   

6. Lluminàries  
6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    

6.2. 
Proporciona una llum directa( més del 90% de la llum 
es dirigeix cap al terra i menys d’un 10% va per sobre 
del pla de la làmpada) 

   

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

                                            
 

104L’òptim seria disposar a cada costat del mirall d’una làmpada 
105S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
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Es disposa d’una il·luminació general molt elevada pels valors recomanats, 
però observat a la pràctica es comprova que no causa molèsties greus, en 
excepció del fet de que es formen ombres a l’escriptori. El fet de la reduïda 
potència de les làmpades fa difícil poder reduir la intensitat de la llum però, tot i 
així, si es pogués tenir una lluminària que dispersés homogèniament la llum es 
podria reduir el nombre de làmpades necessàries a dos, reduint així el consum 
d’energia(en la situació actual treure una làmpada causaria que certa part de 
l’habitació quedés mal il·luminada).  

La il·luminació de treball també és molt elevada, i a la primera potència ja és 
superior. Per tant, no caldrà utilitzar potències més elevades de la làmpada 
regulable. Aquesta làmpada, a més a més, no té l’eficiència típica de les 
làmpades LED, que sol rondar els 100 lúmens per watt, sinó que té una 
eficiència de 47 lúmens per watt. Per tant es recomanaria canviar-la per una 
altra de més eficient quan es donés el cas de que l’actual s’espatllés.  

En el cas de l’armari, les ombres generades dificulten la visió de l’interior i, per 
a poder-ho solucionar, s’haurien de col·locar làmpades específiques per a 
aquesta tasca. 

 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   

 

Tipus d’habitació106: exterior 

Orientació de l’habitació: nord-est(64o)  

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens): 3100 + 400 

Nombre de làmpades: 2 

Tipus de làmpada Halògena Fluorescent   
Potència de la làmpada(W) 160 11   

 

                                            
 

106 Interior o exterior 
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Il·luminació al dormitori(2) SI NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació general de 20 lux: 75 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats  

   

1.3. 
Es disposa d’una altra il·luminació general tènue    (2 lx) 
per a poder il·luminar l’habitació durant la nit 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El dormitori disposa de finestres a través de les quals 
es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars): 90% 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment): 14,09% 

   

3.3. 
La taula no és altament reflectant(entre un 40 i 50 % de 
grau de reflexió, com la fusta clara): 46,97% 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
Es disposa d’una il·luminació de treball per il·luminar 
l’escriptori 

   

4.2. La il·luminació de treball és de 500 lux:    

4.3. 
La il·luminació de treball és ajustable(es pot canviar 
l’angle d’il·luminació) 

   

4.4. 
La relació entre la zona de treball i l’entorn és de 3:1(el 
triple de gran a la zona de treball en comparació amb 
l’entorn) 

   

4.5. 
La il·luminació al mirall es realitza evitant que es formin 
ombres107 

   

4.6. La il·luminació al mirall és de 500 lux    

4.7. 
Els armaris estan il·luminats de tal manera que s’evita 
que es formin ombres a l’interior d’aquest dificultant la 
visibilitat 

   

5. Làmpades 

                                            
 

107L’òptim seria disposar a cada costat del mirall d’una làmpada 
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5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
(CRI) per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED108    

5.3. 
Les làmpades es troben col·locades als costats de 
l’escriptori i no al davant o al darrere, per tal d’evitar 
enlluernaments amb la pantalla 

   

6. Lluminàries  
6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    

6.2. 
Proporciona una llum directa( més del 90% de la llum 
es dirigeix cap al terra i menys d’un 10% va per sobre 
del pla de la làmpada) 

   

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

S’ha pogut observar que la il·luminació general és més elevada que els valors 
recomanats però no causa molèsties. La làmpada, però, que és halògena i 
d’alta potència hauria de ser substituïda per una làmpada LED per tal de que 
s’estalviés molt. Si s’agafa l’eficiència habitual de les LED(100 lúmens/W) i 
sabent que aquesta tenia 3100 lúmens  es necessitaria, de potència, 31W, a 
diferència dels 160 W. Això, si fem servir la fórmula de l’estalvi, agafant un ús 
diari de 3 hores, i a un preu de 0,12€/kWh ens dóna que en un any l’estalvi 
corresponent seria de 17,082€.  

A més a més, la il·luminació de treball també hauria de ser substituïda per una 
làmpada LED, però sobretot s’hauria d’agafar una làmpada que dispersés 
homogèniament la llum, ja que l’actual pot causar problemes de gran contrast. 
Això s’observa quan es té en compte que en un cercle de 30 cm de diàmetre la 
il·luminació és de 2,47klux, mentre que a 40 cm de la làmpada està als voltants 
de 550 lux(a aquesta distància se solen realitzar les diverses tasques). Per tant, 
s’està gastant energia en produir grans quantitats de llum inútilment. La 
làmpada no seria necessari que tingués un alt flux lluminós, ja que la distància 
entre la font i la taula serà necessàriament petita. Amb una làmpada de flux 
lluminós de la meitat d’aquesta i una lluminària que repartís la llum en una àrea 
major seria més que suficient.   

 

  

                                            
 

108S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació109: exterior 

Orientació de l’habitació: nord(0o)  

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 2 

Tipus de làmpada LED (x2)    
Potència de la làmpada(W) 5 (x2)    

 

Il·luminació al dormitori(3) SI NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació general de 20 lux: 33 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats  

   

1.3. 
Es disposa d’una altra il·luminació general tènue    (2 lx) 
per a poder il·luminar l’habitació durant la nit 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El dormitori disposa de finestres a través de les quals 
es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars) 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment) 

   

3.3. 
La taula no és altament reflectant(entre un 40 i 50 % de 
grau de reflexió, com la fusta clara) 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
Es disposa d’una il·luminació de treball per il·luminar 
l’escriptori 

   

4.2. La il·luminació de treball és de 500 lux    
4.3. La il·luminació de treball és ajustable(es pot canviar    

                                            
 

109 Interior o exterior 
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l’angle d’il·luminació) 

4.4. 
La relació entre la zona de treball i l’entorn és de 3:1(el 
triple de gran a la zona de treball en comparació amb 
l’entorn) 

   

4.5. 
La il·luminació al mirall es realitza evitant que es formin 
ombres110 

   

4.6. La il·luminació al mirall és de 500 lux    

4.7. 
Els armaris estan il·luminats de tal manera que s’evita 
que es formin ombres a l’interior d’aquest dificultant la 
visibilitat 

   

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
(CRI) per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED111    

5.3. 
Les làmpades es troben col·locades als costats de 
l’escriptori i no al davant o al darrere, per tal d’evitar 
enlluernaments amb la pantalla 

   

6. Lluminàries  
6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    

6.2. 
Proporciona una llum directa( més del 90% de la llum 
es dirigeix cap al terra i menys d’un 10% va per sobre 
del pla de la làmpada) 

   

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

En aquesta habitació s’ha observat que la il·luminació general és molt propera 
als valors recomanats i s’ha pogut veure que, tot i que amb valors molt més 
elevats com en les altres habitacions( al voltant de 100 lux) no hi ha molèsties 
realment no és necessari un valor tant elevat com aquest, ja que amb els 33 
d’aquesta es poden veure tots els objectes amb claredat i,per passar per 
l’habitació, no seria necessari res més.  

El que sí que s’hauria d’intentar millorar és la il·luminació als armaris, ja que 
amb la posició relativa entre la font de llum i l’armari es produeix una ombra 
total a l’interior d’aquest. S’haurien de col·locar llums a l’interior de l’armari o bé 
a les portes d’aquests ja que, a més a més, la il·luminació general no es podria 
fer servir com a il·luminació de treball degut al seu reduït valor.  

                                            
 

110L’òptim seria disposar a cada costat del mirall d’una làmpada 
111S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació112: exterior 

Orientació de l’habitació: nord  

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens): 300(x3) 

Nombre de làmpades: 4 

Tipus de làmpada Halògena(x3)    
Potència de la làmpada(W) 42(x3)    

 

Il·luminació al bany(1) SÍ NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació de 100 lux: 70-90 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats pel bany 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El bany disposa de finestres a través de les quals es 
permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars): 75% 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment): 27,59% 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
La il·luminació al mirall es realitza evitant que es formin 
ombres113 

   

4.2. La il·luminació al mirall és de 500 lx: 400 lux    
5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED114    

                                            
 

112 Interior o exterior 
113L’òptim seria disposar a cada costat del mirall d’una làmpada 
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6. Lluminàries  
6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

En aquesta habitació s’ha pogut observar que tot i que la majoria de valors o 
estan per sota o per sobre dels recomanats realment no hi ha problemes greus 
referents a la il·luminació. L’únic que es podria criticar seria que el terra pot 
causar enlluernaments i que la finestra presenta certa opacitat. Aquests 
problemes, però, primerament no causen gaires greus conseqüències i a més a 
més són factors molt difícils de canviar ja que formen part de l’estructura. 

Per tant, en aquesta habitació no s’hi recomana fer res a excepció de que es 
canviïn les làmpades halògenes per LED.  

 

 

 

 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

  

                                                                                                                                
 

114 S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , 
però posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació115: exterior 

Orientació de l’habitació: nord-est  

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 2 

Tipus de làmpada Halògena(x2)    
Potència de la làmpada(W)     

 

Il·luminació al bany(2) SÍ NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació de 100 lux: 78 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats pel bany 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El bany disposa de finestres a través de les quals es 
permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars): 79,17% 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment): 34,62% 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
La il·luminació al mirall es realitza evitant que es formin 
ombres116 

   

4.2. La il·luminació al mirall és de 500 lux: 483 lux    
5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED117    

                                            
 

115 Interior o exterior 
116L’òptim seria disposar a cada costat del mirall d’una làmpada 
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6. Lluminàries  
6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

En aquest bany, a l’igual que en l’altre, la majoria dels valors estan a prop dels 
recomanats i els problemes que presenta són els mateixos que en l’altre bany i, 
per tant les recomanacions són les mateixes.  

 

 

 

 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

 

  

                                                                                                                                
 

117 S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , 
però posem les LED ja que són les més comercials 
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Tipus d’habitació118: interior 

Orientació de l’habitació: N/A  

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens): 484(x2) 

Nombre de làmpades: 2 

Tipus de làmpada LED(x2)    
Potència de la làmpada(W) 5(x2)    

 

Il·luminació a l’entrada SI NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació general de 100 lux: 41 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats per l’entrada  

   

1.3. La il·luminació general a l’exterior és de 5 lux    

2. Il·luminació natural 

2.1. 
L’entrada disposa de finestres o portes a través de les 
quals es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’entrada exterior està il·luminada naturalment al llarg 
del dia 

   

2.3. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.4. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars): 88,24% 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment): 12,5% 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
La il·luminació per a cordar-se i descordar-se les 
sabates és igual a 200 lx: 43 lux 

   

4.2. 
La il·luminació al mirall es realitza evitant que es formin 
ombres119 

   

                                            
 

118 Interior o exterior 
119L’òptim seria disposar a cada costat del mirall d’una làmpada 
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4.3. La il·luminació al mirall és de 500 lux: 112 lux    

4.4. 
La il·luminació exterior de la bústia i/o el timbre és de 
30 lx 

   

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED120    
6. Lluminàries  

6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament 
 

   

6.2. La lluminària permet el pas de la llum sense reduir-ne la 
intensitat, és a dir, té una elevada eficiència 

   

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

La il·luminació general és molt inferior a la recomanada, però no s’ha vist que 
això causi problemes. La il·luminació al mirall sí que és massa baixa com per 
realitzar-hi cap tasca, però se’ns ha explicat que no es fa servir aquest mirall. 
En el tema de la il·luminació de treball per tal de poder descalçar-se les 
sabates també és inferior als valors recomanats però no s’ha vist que afecti 
gaire degut a que aquesta acció tampoc n’és una d’alta precisió. Per tant, no hi 
hauria cap recomanació especial a fer.  

Valoració: SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

Tipus d’habitació121: interior  

Orientació de l’habitació: N/A  

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens): 300(x2) 

Nombre de làmpades: 2 

Tipus de làmpada Halògena(x2)    

                                            
 

120S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , però 
posem les LED ja que són les més comercials 
 
121Interior o exterior 
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Potència de la làmpada(W) 50(x2)    

    

Il·luminació al passadís SÍ NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació de 50 lux: 104 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats pel menjador 

   

1.3. 
Es disposa d’una altra il·luminació general tènue    (2 lx) 
per a poder il·luminar l’habitació durant la nit 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El passadís disposa de finestres a través de les quals 
es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars): 84% 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment): 15,53% 

   

4. Làmpades 

4.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

4.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED122    
5. Lluminàries  

5.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    
6. Interruptors 

6.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

La il·luminació al passadís és molt més elevada del que seria necessari i com 
que s’ha dit que no s’hi realitza cap tasca a part de passar-hi aquesta altíssima 
il·luminació és una pèrdua d’energia innecessària. Es recomanaria que quan 

                                            
 

122 S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , 
però posem les LED ja que són les més comercials 
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escaigui es canviïn aquestes làmpades per unes de LED de baixa potència i de 
poca il·luminació ja que pel passadís no se’n necessita gaire.  

 

 

 

 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
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Tipus d’habitació123: exterior 

Orientació de l’habitació: sud  

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens): 935(x2) + 3100 

Nombre de làmpades: 3 

Tipus de làmpada LED(x2) Halògena   
Potència de la làmpada(W) 9(x2) 160   

    

Il·luminació al menjador SÍ NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació de 100 lux: 89 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats pel menjador 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
El menjador disposa de finestres a través de les quals 
es permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars): 75,86% 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment): 14,29% 

   

3.3. 
La taula no és altament reflectant(entre un 40 i 50 % de 
grau de reflexió, com la fusta clara): 24,69% 

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
La il·luminació a la taula es realitza evitant que es 
formin ombres 

   

4.2. La il·luminació a la taula és de 300 lux: 170 lux    

4.3. 
La il·luminació per a realitzar les activitats de llegir i 
estudiar és de 750 lux 

   

4.4. La relació entre la zona de treball i l’entorn és de 3:1(el    

                                            
 

123Interior o exterior 
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triple de gran a la zona de treball en comparació amb 
l’entorn) 

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED124    
6. Lluminàries  

6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    
7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions:En aquest menjador és molt necessari que s’augmenti la 
il·luminació a sobre de la taula ja que en aquesta s’hi estudia i si llegeix però en 
canvi la il·luminació ni s’aproxima als valors recomanats(és de 170 lux quan 
hauria de ser de 750 si es fan aquestes accions). Per fer-ho el millor que es 
podria fer és utilitzar una làmpada específica per fer d’il·luminació de treball. 
Segurament les làmpades de peu serien les més adequades. Es podria pensar 
que com que una de les làmpades de la il·luminació general està just a sobre 
de la taula si es canviés la bombeta per una altra que proporcionés major flux 
lluminós es podria resoldre el problema però segurament s’acabaria amb una 
il·luminació general molt més elevada dels valors establerts i en canvi una 
il·luminació de treball que encara no seria l’adequada. Per tant recomanaria la 
instal·lació d’una làmpada de peu o similar ja que aquesta només s’encendria 
quan es fes alguna de les accions ja esmentades. 

Valoració: 
 

SÍ NO 

Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

Tipus d’habitació125: exterior 

Orientació de l’habitació: sud  

Grandària de l’habitació(m2):    

Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 3 

                                            
 

124 S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , 
però posem les LED ja que són les més comercials 
125Interior o exterior 
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Tipus de làmpada Fluorescent Halògena(x2)   
Potència de la làmpada(W)  28(x2)   

    

Il·luminació a la cuina SÍ NO N/A 

1. Il·luminació general 

1.1. Es disposa d’una il·luminació de 100 lux    

1.2. 
La il·luminació general no sobrepassa els valor 
recomanats per a la cuina 

   

2. Il·luminació natural 

2.1. 
La cuina disposa de finestres a través de les quals es 
permet l’entrada de la llum natural 

   

2.2. 
L’ús de la il·luminació artificial es limita a les hores en 
les quals no es poden realitzar les tasques fàcilment 
únicament amb la il·luminació natural 

   

2.3. 
S’evita l’obstrucció del pas de la llum natural evitant 
posar davant de les obertures elements opacs 

   

3. Superfícies 

3.1. 
El sostre està pintat de color reflectant (com a mínim un 
80% de grau de reflexió, és a dir, el color blanc i 
similars): 91,35% 

   

3.2. 

El terra està fet d’algun material o està pintat d’algun 
color que evita enlluernaments (no major a un 20% de 
grau de reflexió, com el blau fosc, el negre o materials 
com el roure, la pissarra i el ciment): 35,4% 

   

3.3. 
La taula no és altament reflectant(entre un 40 i 50 % de 
grau de reflexió, com la fusta clara) 

   

3.4. 
La superfície de treball(com podria ser el marbre) no 
causa enlluernament ni molèsties  

   

4. Il·luminació específica 

4.1. 
La il·luminació a la pica i a la zona de treball es realitza 
evitant que es formin ombres 

   

4.2. 
La il·luminació a la pica i a la zona de treball és de 300 
lux: 270 lux 

   

4.3. 
La relació entre la zona de treball i l’entorn és de 3:1(el 
triple de gran a la zona de treball en comparació amb 
l’entorn) 

   

5. Làmpades 

5.1. 
Les làmpades proporcionen llum dels colors adequats 
per a poder realitzar les tasques sense dificultats 

   

5.2. Totes les làmpades utilitzades són del tipus LED126    

                                            
 

126 S’accepten també com a vàlides les làmpades de tipus de vapor de sodi, les d’inducció , 
però posem les LED ja que són les més comercials 
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6. Lluminàries  
6.1. Les lluminàries dispersen la llum homogèniament    

7. Interruptors 

7.1. 
Els interruptors instal·lats són atenuadors de llum, és a 
dir, interruptors que et permeten regular la intensitat de 
la llum 

   

Observacions: 

En general s’ha observat que aquesta habitació està bastant ben il·luminada, 
els únics problemes podrien ser que el terra és bastant més reflectant del que 
es recomanaria i de que les làmpades són unes fluorescents i unes 
halògenes(que no es fan servir gairebé mai). Que es facin servir unes 
fluorescents tampoc és un gran problema ja que aquests tipus de làmpades, tal 
i com s’ha demostrat abans, no tenen una molt baixa eficiència.  

Per tant, no hi ha gaires comentaris a fer a excepció de que quan es canviïn les 
làmpades, com he anat repetint, s’haurien de canviar per unes LED.  

Valoració: SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
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12.2. Habitatge 2 

CUINA 

Tipus d’habitació127: exterior Orientació de l’habitació: oest  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 5 

Tipus de làmpada Fluorescent Incandescent(no 
es fa servir) 

Halògena  

Potència de la làmpada(W) ?    

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 210 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    
3.4.    
4.1.    
4.2. 380-500 lux    
4.3.    
5.1.    
5.2.    
6.1.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

MENJADOR 

Tipus d’habitació128: exterior Orientació de l’habitació: sud-est  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

                                            
 

127Interior o exterior 
128Interior o exterior 

Observacions:  

S’ha pogut observar que la il·luminació 
està distribuïda desigualment al llarg 
de l’habitació, però que tot i així hi ha 
uns bons nivells d’il·luminació a les 
zones de treball, que es pot augmentar 
gracies a que es disposa de llums a 
sota dels armaris. Tot i així, la 
il·luminació general és massa elevada 
i seria més convenient disposar de 
més làmpades sota els armaris per 
poder realitzar les tasques.  A part, les 
làmpades podrien ser LED. 
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Nombre de làmpades: 9 + 2 (foses) 

Tipus de làmpada LED(x2) Fluorescent 
compacte(x1) 

Halògena(x6)  

Potència de la làmpada(W) 4    

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 50 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2. 105 lux    
4.3.1020 lux    
4.4.    
5.1.    
5.2.    
6.1.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

PASSADÍS 

Tipus d’habitació129: interior Orientació de l’habitació: N/A  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 2 + 1(fosa) 

Tipus de làmpada Halògena “Baix consum”   
Potència de la làmpada(W)     

 

 

 

                                            
 

129Interior o exterior 

Observacions:  

En aquest menjador el que es pot 
veure clarament és que a la taula en la 
qual es menja la il·luminació és 
reduïda(105 lux) i això pot causar 
molèsties a la hora de menjar i 
sobretot si s’han de realitzar tasques 
com les de tallar productes. En canvi, 
a l’escriptori hi ha una il·luminació 
massa gran que es podria reduir molt.  

 A més a més, el gran part de les 
làmpades són halògenes  i s’haurien 
de substituir per LED, ja que al tractar-
se de 6 làmpades l’estalvi seria molt 
elevat.  

Observacions: S’ha vist que el material 
de terra pot causar enlluernaments 
però no és molest. La il·luminació 
general és baixa però per passar no 
causa cap problema. S’haurien de fer 
servir làmpades LED i seria convenient 
que les làmpades tinguessin 
lluminàries i que aquestes 
dispersessin la llum homogèniament.  
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 SÍ NO N/A 
1.1. 10-30 lux    
1.2.    
1.3.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
4.1.    
4.2.     
5.1.    
6.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

ENTRADA 

Tipus d’habitació130: interior Orientació de l’habitació: N/A  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 1 

Tipus de làmpada Halògena “Baix consum”   
Potència de la làmpada(W)     

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 10-30 lux    
1.2.    
1.3.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
4.1.    
4.2.     
5.1.    
6.1.    

                                            
 

130Interior o exterior 

Observacions:  

 S’ha vist que el material de terra pot 
causar enlluernaments però no és 
molest. La il·luminació general és 
baixa però per passar no causa cap 
problema.  

S’haurien de fer servir làmpades LED i 
seria convenient que les làmpades 
tinguessin lluminàries i que aquestes 
dispersessin la llum homogèniament.  
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Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

BANY(1) 

Tipus d’habitació131: exterior Orientació de l’habitació: sud-oest  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 5 

Tipus de làmpada Halògena(x4) Fluorescent(x1)   
Potència de la làmpada(W)     

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 90-180 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
4.1.    
4.2. >983    
5.1.    
5.2.    
6.1.    
7.1.    

 

 

 

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   

                                            
 

131Interior o exterior 

Observacions:  

A l’analitzar el bany s’ha pogut 
observar que la il·luminació general 
varia bastant depenent de la zona i, 
per evitar això s’haurien de tenir 
lluminàries que dispersessin la llum. A 
més a més, no és necessària una 
làmpada tant potent al mirall, ja que 
amb una il·luminació molt menor ja es 
podrien realitzar totes les tasques 
sense cap problema. A més a més, si 
es pogués encendre el fluorescent 
independentment de les altres 
làmpades es podria estalviar també 
bastant.  

I, com sempre, les LED serien la millor 
alternativa.  
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BANY(2) 

Tipus d’habitació132: exterior Orientació de l’habitació: sud-oest  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 2 

Tipus de làmpada Halògena(x2)    
Potència de la làmpada(W)     

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 78 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
4.1.    
4.2. 250    
5.1.    
5.2.    
6.1.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

 

DORMITORI(1) 

Tipus d’habitació133: exterior Orientació de l’habitació: nord  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 2 

                                            
 

132Interior o exterior 
133Interior o exterior 

Observacions:  

La il·luminació general, tot i que 
inferior als valors establerts, no 
dificulta la realització de cap de les 
activitats. En canvi, al mirall hi ha una 
il·luminació que és la meitat del valor 
predeterminat i es pot comprovar que 
pot dificultar la realització de les 
tasques. Per solucionar-ho el 
recomanable seria tenir una làmpada 
específica per a la il·luminació del 
mirall, sobretot evitant crear ombres( 
posicionant-ne més d’una i als 
costats). I, com sempre, les LED 
serien la millor alternativa.  
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Tipus de làmpada Halògena Fluorescent   
Potència de la làmpada(W)     

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 4 lux    
1.2.    
1.3.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2. 805 lux    
4.3.    
4.4.    
4.5.    
4.6.    
4.7.    
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.1.    
6.2.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

DORMITORI(2) 

Tipus d’habitació134: exterior Orientació de l’habitació: nord  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 1 

Tipus de làmpada Halògena    
Potència de la làmpada(W)     

 

                                            
 

134Interior o exterior 

Observacions:  

 En aquesta habitació la il·luminació 
general és molt pobre i dificulta 
qualsevol acció que si vulgui realitzar. 
Els armaris estan a l’ombra i a més a 
més només estan il·luminats per la 
làmpada de la llum general. Aquesta 
s’hauria de substituir per una altre de 
LED i que tingués una elevat flux 
lluminós, al voltant dels 1000-1500 
lúmens.  

En canvi, a l’escriptori la il·luminació 
és fins i tot més elevada del necessari 
i això podria causar problemes degut a 
que la diferència entre la general i la 
de treball és enorme(200 vegades més 
elevada). Per tant, es podria reduir el 
flux lluminós de la làmpada de 
l’escriptori i en canvi augmentar el de 
la general.  



109 
 

 

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 13 lux    
1.2.    
1.3.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2.     
4.3.    
4.4.    
4.5.    
4.6.    
4.7.    
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.1.    
6.2.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

DORMITORI(3) 

Tipus d’habitació135: exterior Orientació de l’habitació: sud  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 2 

Tipus de làmpada Halògena Fluorescent   
Potència de la làmpada(W)     

 

                                            
 

135Interior o exterior 

Observacions:  

Aquesta habitació n’és una en la qual 
s’hi realitzen poques tasques, però tot i 
això la il·luminació general podria ser 
superior, ja que els baixos nivells de la 
il·luminació poden causar molèsties i a 
més a més dificulta encara més poder 
veure els continguts de l’interior dels 
armaris. El nivell del flux lluminós de la 
làmpada es podria duplicar o triplicar 
per a poder tenir major facilitat per 
veure a dins de l’habitació.   
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 SÍ NO N/A 
1.1. 53 lux    
1.2.    
1.3.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2. 786 lux    
4.3.    
4.4.    
4.5.    
4.6.    
4.7.    
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.1.    
6.2.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

12.3. Habitatge 3 

MENJADOR 

Tipus d’habitació136: exterior Orientació de l’habitació: oest, sud  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 5 

Tipus de làmpada Halògena(x5)    

                                            
 

136Interior o exterior 

Observacions:  

En aquesta habitació la il·luminació 
general està per sobre del valor, però 
no causa molèsties i ajuda a la 
correcta percepció dels objectes. La 
il·luminació a l’escriptori és l’adequada 
si es realitzen les tasques de llegir i 
d’estudiar, en cas contrari és massa 
elevada. A més a més, la dispersió de 
la llum per la lluminària de l’escriptori 
no és massa bona, causant gran 
contrast entre la zona ben il·luminada i 
la zona mal il·luminada. Es 
recomanaria l’ús d’una lluminària que 
cobrís una superfície major, a ser 
possible d’uns 60 cm(com 3 fulls DIN 
A4 de costat), per tal de tenir una zona 
al contorn de la de treball ben 
il·luminada evitant grans contrastos.  
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Potència de la làmpada(W)     

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 13 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2.     
4.3.    
4.4.    
5.1.    
5.2.    
6.1.    
7.1.    
Valoració: SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

DORMITORI(1) 

Tipus d’habitació137: exterior Orientació de l’habitació: oest  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 3 

Tipus de làmpada Halògena(x3)    
Potència de la làmpada(W)     

 

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 50 lux    
1.2.    
1.3.    
2.1.    
2.2.    

                                            
 

137Interior o exterior 

Observacions:  

Aquesta habitació pateix d’una 
elevada mancança d’il·luminació 
artificial, que s’hauria de millorar fent 
l’ús de més làmpades i amb làmpades 
de major flux lluminós.  

S’haurien de fer servir làmpades LED i 
com a mínim el flux lluminós hauria de 
ser unes 4 vegades superiors per tal 
d’arribar a uns valors de major confort.  

Observacions:  

La il·luminació en aquesta habitació té 
el valor més elevat del seleccionat 
però no causa molèsties i no hi ha cap 
gran deficiència referent a la 
il·luminació.   
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2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2.     
4.3.    
4.4.    
4.5.    
4.6.    
4.7.    
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.1.    
6.2.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

DORMITORI(2) 

Tipus d’habitació138: exterior Orientació de l’habitació: nord-est  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 3 

Tipus de làmpada Halògena(x2) LED(x1)   
Potència de la làmpada(W)     

 

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 32 lux    
1.2.    
1.3.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    

                                            
 

138Interior o exterior 

Observacions:  

La il·luminació general està a prop del 
valor i no causa cap molèstia. La 
il·luminació per a la lectura(que s’ha 
considerat com a il·luminació de treball 
a l’apartat 4.2.) no és suficientment 
elevada pel tipus de tasca que s’ha de 
realitzar. S’hauria d’intentar col·locar el 
màxim proper possible per tal d’evitar 
una baixa il·luminació. A ser possible, 
però, s’hauria d’intentar trobar una 
làmpada amb un flux superior(la meitat 
de més) per tal d’obtenir una correcta 
il·luminació.  
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3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2. 356lux    
4.3.    
4.4.    
4.5.    
4.6.    
4.7.    
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.1.    
6.2.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

DORMITORI(3) 

Tipus d’habitació139: exterior Orientació de l’habitació: sud  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 7 

Tipus de làmpada Halògena(x6) LED(x1)   
Potència de la làmpada(W)     

 

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 72 lux    
1.2.    
1.3. 1 lux    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    

                                            
 

139Interior o exterior 

Observacions: Aquest és el primer 
dormitori en el qual hem trobat que es 
disposa d’una làmpada per tal de 
poder disposar de certa il·luminació a 
la nit. Tot i això, aquesta llum està molt 
concentrada al voltant de la làmpada i 
és de reduïda intensitat, però s’ha vist 
que té utilitat per a facilitar la mobilitat 
a la nit. A més a més, aquesta 
habitació té moltes làmpades i no en 
serien necessàries tantes ja que amb 
unes de més eficients i menor potència 
es podria aconseguir la mateixa 
il·luminació.L’escriptori necessitaria 
disposar d’algun tipus de làmpada de 
treball per tal de poder-hi veure amb 
facilitat, evitar ombres i tenir els valors 
lumínics adequats.  
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3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2.     
4.3.    
4.4.    
4.5.    
4.6.    
4.7.    
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.1.    
6.2.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

CUINA 

Tipus d’habitació140: exterior Orientació de l’habitació: oest  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 5 

Tipus de làmpada Fluorescent(x2) Halògena(x3)   
Potència de la làmpada(W)     

 

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 107 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    

                                            
 

140Interior o exterior 

Observacions:  

Els nivells d’il·luminació amb totes les 
làmpades enceses són adequats i el 
de la zona de treball, tot i que és 
superior al valor recomanat no causa 
molèsties i és útil per a realitzar 
tasques que requereixen una major 
precisió. Tot i això, se’ns ha indicat 
que normalment no es fans servir totes 
les làmpades, ans el contrari, ja que 
se’n fan servir poques la qual cosa 
provoca nivells d’il·luminació molt 
baixos. Per tant, s’haurien de fer servir 
totes les làmpades sempre. I, com he 
anat indicant totes les vegades, seria 
millor l’ús de làmpades LED.  
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3.4.    
4.1.    
4.2. 585 lux    
4.3.    
5.1.    
5.2.    
6.1.    
7.1.    

 

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

BANY 

Tipus d’habitació141: exterior Orientació de l’habitació: nord  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 5 

Tipus de làmpada Halògena(x5)    
Potència de la làmpada(W) 50(x5)    

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 411 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
4.1.    
4.2. 757 lux    
5.1.    
5.2.    
6.1.    
7.1.    

 

                                            
 

141Interior o exterior 

Observacions:  

Aquest bany té una il·luminació 
general que és massa elevada i 
innecessariament. Aquest fet es deu a 
l’elevat nombre de làmpades del qual 
disposen i de la reduïda zona que 
aquestes il·luminen. Amb dues 
làmpades d’aquestes ja es tindria una 
il·luminació superior però més propera 
als valors i, per tant, s’haurien de 
reduir el nombre de làmpades, a ser 
possible fins a 2(hauiren de ser LED).  
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Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

 

 

12.4. Habitatge 4 

CUINA 

Tipus d’habitació142: exterior Orientació de l’habitació: sud-oest  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 2 

Tipus de làmpada Fluorescent(x2)    
Potència de la làmpada(W)     

 

 

 

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 223 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    
3.4.    
4.1.    
4.2. 506 lux    
4.3.    
5.1.    
5.2.    

                                            
 

142Interior o exterior 

Observacions:  

Ens tornem a trobar amb un cas en el 
que els valors de la il·luminació 
general tornen a sobrepassar 
elevadament els 100 lux. La 
substitució de les làmpades 
fluorescents per unes de LED i amb la 
meitat del flux lluminós seria 
recomanable. A més a més, seria molt 
útil disposar d’una il·luminació de 
treball per tal de no dependre de la 
il·luminació general per poder realitzar 
les tasques.  
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6.1.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

BANY 

Tipus d’habitació143: interior Orientació de l’habitació: N/A  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 2 

Tipus de làmpada Halògena(x2)    
Potència de la làmpada(W)     

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 107 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
4.1.    
4.2. 424 lux    
5.1.    
5.2.    
6.1.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

PASSADÍS 

Tipus d’habitació144: interior Orientació de l’habitació: N/A  

                                            
 

143Interior o exterior 
144Interior o exterior 

Observacions:  

Aquest és un bany en el qual la 
il·luminació està molt ben distribuïda i 
correspon a valors similars als elegits. 

L’únic que es pot millorar és l’ús de 
làmpades LED.  
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Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 2  

Tipus de làmpada Halògena(x2)    
Potència de la làmpada(W)     

 

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 97 lux    
1.2.    
1.3.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
4.1.    
4.2.     
5.1.    
6.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

DORMITORI(1) 

Tipus d’habitació145: exterior Orientació de l’habitació: nord-est  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 1 

Tipus de làmpada Halògena(x1)    
Potència de la làmpada(W)     

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 79 lux    
1.2.    
1.3.    

                                            
 

145Interior o exterior 

Observacions:  

Els nivells d’il·luminació són massa 
elevats considerant que es tracta d’un 
passadís, el qual a més a més és molt 
curt i, per tant, quasi ni es necessitaria 
il·luminació.  

Es recomanaria reduir el nombre de 
làmpades a 1 i a més a més s’haurien 
d’usar làmpades d’alta eficiència.  

Observacions:  

Dormitori en el qual hi ha una 
il·luminació general superior però que 
no causa molèsties. 

L’ús de làmpades LED és 
recomanable.  
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2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2.     
4.3.    
4.4.    
4.5.    
4.6.    
4.7.    
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.1.    
6.2.    
7.1.    
Valoració: SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

 

DORMITORI(2) 

Tipus d’habitació146: exterior Orientació de l’habitació: nord-est  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 1 

Tipus de làmpada Halògena(x1)    
Potència de la làmpada(W)     

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 72 lux    
1.2.    
1.3.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    

                                            
 

146Interior o exterior 

Observacions:  

Dormitori en el qual hi ha una 
il·luminació general superior però que 
no causa molèsties. 

L’ús de làmpades LED és 
recomanable.  
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3.1.    
3.2.    
3.3.    
4.1.    
4.2.     
4.3.    
4.4.    
4.5.    
4.6.    
4.7.    
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.1.    
6.2.    
7.1.    
Valoració: 
 

SÍ NO 

Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
   

 

MENJADOR 

Tipus d’habitació147: exterior Orientació de l’habitació: sud-oest  

Grandària de l’habitació(m2):  Flux lluminós(lúmens):  

Nombre de làmpades: 5 

Tipus de làmpada Halògena(x5)    
Potència de la làmpada(W)     

 

 SÍ NO N/A 
1.1. 89 lux    
1.2.    
2.1.    
2.2.    
2.3.    
3.1.    
3.2.    
3.3.    

                                            
 

147Interior o exterior 

Observacions:  

Menjador que està correctament 
il·luminat a excepció que es facin allà 
activitats com llegir i/o treballar. En cas 
de que sí que es facin s’hauria 
d’incorporar una làmpada per a la 
il·luminació de la taula. Aquesta hauria 
de tenir uns 400 lúmens, basant-nos 
en la superfície de la taula.  
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4.1.    
4.2. 365 lux    
4.3.    
4.4.    
5.1.    
5.2.    
6.1.    
7.1.    

Valoració: 

 SÍ NO 
Consideres la taula omplerta útil   
Tindràs els consells en compte   
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13. Estalvi en un habitatge 

A continuació s’intentarà calcular, amb les dades de les quals es disposa, quin 

podria ser l’estalvi econòmic que es podria aconseguir mitjançant una correcta 

il·luminació. Per fer-ho, farem servir l’habitatge 1 ja que és de la que es 

disposen més dades.  

Primerament, s’ha de dir que aquest habitatge és un pis d’uns 75 m2 i disposa 

de diverses làmpades LED ja instal·lades.  

Abans, però, de començar a calcular l’estalvi estaria bé calcular primerament 

quin és el consum elèctric degut a la il·luminació en aquest habitatge. 

Començarem sumant les potències de totes les làmpades que ja es coneixen i 

seguidament procedirem a estimar quina deu ser la potència de les làmpades 

que no coneixem.  

Si sumem les potències de totes les làmpades de l’habitatge 1 obtindrem una 

potència de 681W. A això hi podríem afegir una potència de 150W, 

corresponent a les làmpades fluorescents de la cuina(no es tindran en compte 

les halògenes ja que no es fan servir gairebé mai) i les halògenes del bany 2. 

Aquest valor podria venir de 60W de les fluorescents148 i d’uns 90 W de les 

halògenes basant-nos en altres halògenes analitzades. Això comportaria que al 

llarg d’un any, si la mitjana fos d’una hora i mitja per dia149, el consum de 

l’electricitat seria de 455kWh:  

𝑊 = 𝑃 × 𝑡 = (0,681 + 0,150)𝑘𝑊 ×
1,5 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
× 365 𝑑𝑖𝑒𝑠 ≅ 455𝑘𝑊ℎ 

Aquest valor és bastant proper a l’indicat en un estudi del consum energètic a 

Espanya que apareix al XIV Fòrum de l’Energia Sostenible de l’Institut Català 

                                            
 

148https://www.usa.philips.com/c-p/046677409371/tubular-fluorescent 
149Basat en la mitjana d’ús dels EUA: https://energy.gov/eere/ssl/residential-lighting-end-use-
consumption 
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d’Energia150. El valor indicat en l’estudi de la mitjana espanyola és de 410 kWh 

per habitatge a l’any.  

El valor calculat, però, segurament estarà per sobre del valor necessari i per 

descobrir quin és aquest ens basarem en les recomanacions que he fet 

prèviament.  

En el dormitori 1 he dit que la làmpada LED de 12W tenia una baixa 

eficiència,de la meitat del que se sol trobar en una LED,per tant si es substituís 

aquesta per una de 6W però amb el doble de l’eficiència s’obtindria el mateix 

valor.  

A més a més, he dit que en lloc de tres làmpades de 6W amb dues es podria 

tenir una habitació ben il·luminada. Però llavors també he expressat que seria 

necessari il·luminar millor els armaris i, per tant, la làmpada de 6W es podria fer 

servir per suplir aquesta tasca.  

En el dormitori 2 he assenyalat que es fa servir una làmpada halògena d’alta 

potència i que si es substituís aquesta per una de LED l’estalvi podria ser 

enorme(tenint en compte un ús diari el doble del que estem usant ara). En 

termes de potència l’estalvi seria de 130W. A això si podria afegir l’estalvi de 

canviar la làmpada fluorescent de 11W per una làmpada LED de 6W.  

En el dormitori 3 hem esmentat que la il·luminació es necessitava incrementar 

a la zona de l’armari per a poder veure-hi millor. Degut a que la il·luminació 

general no era molt elevada, es considerarà que l’òptim seria usar unes 

làmpades LED de 12 W.  

En el bany 1 ja s’ha indicat que l’únic que s’hauria de fer referent a la 

il·luminació seria canviar les làmpades halògenes per làmpades LED. Això 

comportaria passar de tres làmpades de 42W a una làmpada LED de com a 

molt 12W. L’estalvi, per tant, seria de 114W.  

                                            
 

150http://www.energiasostenible.org/mm/file/14FES-01_ICAEN.pdf 
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En el bany 2 no sabem quina és la potència de les làmpades halògenes, però 

podem estimar que no seran superior a 90W(agafant com a referència les 

altres halògenes analitzades). Tot i això, com que no ho podem saber segur, 

per al càlcul de l’estalvi ometrem aquesta habitació. Farem exactament el 

mateix pel cas de la cuina, en el qual ens trobem en la mateixa situació.  

Continuem amb l’entrada, en la que ja s’ha indicat que hi ha una manca 

d’il·luminació. Aquesta es podria intentar resoldre fent l’ús de dues làmpades 

més de potència similar a les que ja estan instal·lades, però s’haurien de 

col·locar als costats del mirall per tal de poder fer servir aquest i també amb 

l’objectiu de tenir les làmpades més a prop de la zona en la qual la gent es 

posa i es treu les sabates. Per tant, podríem calcular que l’increment en 

potència seria de 10W.  

En el passadís la il·luminació és molt elevada i ineficient. Al canviar les 

làmpades halògenes per unes de LED se’n podrien fer servir de 4W com a 

molt, i això resultaria en una reducció de 92W. Tot i així, aquesta il·luminació 

també seria massa elevada(possiblement encara més que amb les làmpades 

actuals) i si es volgués es podria eliminar una de les làmpades(això, però, 

comportaria que s’hauria d’intentar canviar la lluminària per tal de distribuir 

millor la llum). 

En el menjador hem assenyalat que ja hi ha dues làmpades LED, però tot i així 

encara hi ha una làmpada halògena i a més a més d’alta potència, per a 

substituir-la es podria fer servir una làmpada LED que tingués una potència de 

30W. Amb això s’aconseguiria un gran estalvi, però hem de recordar que s’ha 

assenyalat que la il·luminació a la taula és massa baixa i que per tant aquesta 

s’hauria d’augmentar. Segurament amb una làmpada LED de 18W es podria 

aconseguir la millora per tal d’arribar als valors per a una il·luminació correcta.  

Si fem el càlcul de les reduccions i de les sumes de potències ens trobarem el 

següent:  

𝑃 = −6 − 130 − 5 + 12 − 114 + 10 − 92 − 130 + 18 = −437𝑊  

Aquesta reducció de potència, a l’any representaria: 
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𝑊 = 𝑃 × 𝑡 = 0,437𝑘𝑊 × 1,5
ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
× 365𝑑𝑖𝑒𝑠 = 239,2575𝑘𝑊ℎ  

I, això, en termes econòmics seria:  

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 = 239,2575𝑘𝑊ℎ × 0,12
€

𝑘𝑊ℎ
≅ 28,71€  

Això pot semblar un valor relativament petit si només es mira a l’estalvi. Però si 

el comparem amb el valor inicial: 

𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 455𝑘𝑊ℎ × 0,12
€

𝑘𝑊ℎ
≅ 54,6€  

Ara, si  comparem els dos valors veurem que realment l’estalvi, en comparació 

al cost inicial, serà elevat. Si es duguessin a terme tots els canvis indicats 

s’acabaria pagant,a l’any, 25,89€, que és un valor inferior a la meitat de 

l’original, i, per tant, s’hauria reduït el consum en més de la meitat 

(específicament en un quasi 53%).  

Aquest valor, però, segurament està lluny de la realitat, ja que realment en el 

càlcul s’han omès dues habitacions, la cuina i el bany 2, i el valor agafat de 

mitjana d’hores diàries s’ha basat en dades dels EUA i poden estar allunyades 

dels valors d’aquí. Això, però, només ens indica que el valor d’estalvi del 53% 

segurament és inferior al valor real, ja que l’estalvi augmentaria si es tinguessin 

en compte les dues habitacions i si es sabés el valor exacte d’ús diari(que 

dubtosament serà inferior a l’hora i mitja diària, sobretot si es té en compte que 

a l’hivern es fan servir exageradament més).  

El que sí que es pot afirmar és que l’estalvi pot correspondre a un 50% si es 

segueixen els consells que dono.  

Per tant, a nivell global el seguiment d’aquesta checklist i els efectes que 

comporta podria ajudar a construir un futur més net i més sostenible al no 

necessitar-se produir tant electricitat. Agafem Catalunya, amb la mitjana de 

410kWh per habitatge i amb un nombre d’habitatges que pujava als 2944944 
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l’any 2011151. Agafant que a cadascun d’aquests habitatges el consum elèctric 

es pot reduir en un 50% obtindrem el següent: 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑢𝑛𝑦𝑎 = 410𝑘𝑊ℎ ×
50

100
× 2.944.944 = 603.713.520𝑘𝑊ℎ

≅ 603,71𝐺𝑊ℎ  

Aquest és un valor d’una magnitud enorme. Per fer una simple comparació, 

aquest valor és més gran que l’energia elèctrica fotovoltaica bruta total 

produïda a Catalunya l’any 2012152.  

L’habitatge elegit ha estat el número 1, però aquest segurament no és un 

habitatge completament representatiu, ja que si ens fixem en els tipus de 

làmpades veurem que en tots els altres habitatges no hi ha un ús extens de les 

LED, mentre que en el primer s’ha comprovat que fins a 3 habitacions estaven 

únicament il·luminades amb LEDs. Això ens mostra que, realment, l’estalvi a 

l’habitatge pot ser molt major al que s’ha representat en aquest apartat.  

14. Conclusions 

Un cop realitzat el cos teòric i pràctic, ens disposem a analitzar què en podem 

extreure del treball. 

1.Principis físics. Primerament, de la primera etapa en podríem dir que s’ha 

pogut observar que els coneixements més necessaris per a un usuari són els 

següents: 

- Flux lluminós, ja que és el que se’ns sol mostrar a les làmpades i és la 

unitat que defineixi la potència de la radiació visible(mesurat en lúmens).  

- A més a més, la il·luminació(flux lluminós per superfície) també és molt 

necessària, ja que és en lux en el qual se sol expressar les necessitats 

lumíniques per a realitzar certes tasques.  

                                            
 

151Font: Idescat, http://www.idescat.cat/pub/?geo=cat&id=censph&n=311#Plegable=geo 
152 Font: Institut Català d’Energia, 05/09/2017 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energia/index.html 
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- Finalment, caldria entendre el concepte de rendiment i de potència(és el 

treball realitzat per unitat de temps). El rendiment, expressat en 

lúmens/W, també és necessari per entendre la importància d’elegir una 

bona làmpada.  

2.Tecnologies de la il·luminació. De la segona etapa n’hem pogut deduir, un 

cop feta la recerca i la comparativa, que, comercialment parlant, el millor tipus 

de làmpada és la LED, ja que té una elevada eficiència(més de 100 

lúmens/watt), un bon CRI(>80) i una elevada vida(50.000 hores). Això la 

converteix en ideal per a un habitatge. Tot i això, ja hem afirmat que les 

làmpades d’inducció també tenen unes grans prestacions, similars i en alguns 

casos superiors a les LED, però ja hem dit que aquestes no són tan comercials.  

Les LED són les millors pels usos residencials habituals i si es seguís el consell 

que es pot derivar de la “checklist” sobre el fet de tenir totes les làmpades LED, 

ens estalviaria a tots grans quantitats de diners i crearíem un futur més 

sostenible. Als Estats Units d’Amèrica representaven el 2015 el 6% de les 

làmpades totals, però les estimacions són que pel 2035 representin el 86% de 

les làmpades totals153.  

Tot això ens mostra que aquesta tecnologia té molt de futur i que, per tant, si es 

fes servir la “checklist” tenint això en compte i, a més a més, els altres factors, 

es podria estalviar molt. 

3.Anàlisi de lluminàries. De la tercera etapa en podem extreure, sobretot, que 

les lluminàries s’han de buscar basant-se en algunes que es creguin que 

tinguin un bon rendiment global i que distribueixin la llum de manera 

homogènia. A més a més, s’haurà de tenir en compte on es col·loquen per tal 

de que s’eviti al màxim crear ombres que puguin causar molèsties.  

4.Descripció i comparació d’etiquetatges. De la quarta etapa, el més 

important és que els etiquetatges han de ser eines que tinguin la informació 

que l’usuari vol saber i, per tant, per algú amb certs coneixements bàsics de 

                                            
 

153https://energy.gov/eere/ssl/articles/doe-publishes-new-forecast-energy-savings-led-lighting 
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luminotècnia(els que he descrit uns paràgrafs més amunt) aquests serien el flux 

lluminós, la potència, el CRI, la vida i l’eficiència. Algunes conclusions que hem 

extret són: 

1. S’hauria de dissenyar un etiquetatge específic per les lluminàries. Això 

comportaria que a l’hora de fer la checklist, per exemple, es podria saber 

quin és l’efecte que té sobre la il·luminació que proporciona la làmpada.  

2. L’etiquetatge de les làmpades hauria d’indicar més informació, en el cas 

europeu, ja que això facilitaria el coneixement del consumidor dels 

detalls tècnics del producte i també facilitaria la realització de la 

checklist.  

3. El model americà disposa de totes les dades que es podrien necessitar, 

mentre que el model europeu era molt visual. Una combinació d’aquests 

dos seria la millor alternativa, proporcionant les dades bàsiques i ajudant 

amb la informació visual i esquemàtica. 

5.Anàlisi d’il·luminació en els habitatges. A la cinquena etapa hem pogut 

analitzar quines eren les necessitats lumíniques de cada tipus d’habitació. A 

grans trets, podem dir que en un habitatge s’ha de complementar una 

il·luminació general tènue(<100 lux) amb una il·luminació de treball que ens 

permeti realitzar les diverses tasques(fins a un màxim de 750 lux).  

A l’hora de fer la recerca de dades referents als nivells d’il·luminació en un 

habitatge, s’ha pogut comprovar que en la luminotècnia està molt més 

investigat el camp de zones industrials i públiques, i que sobre aquestes hi ha 

moltes més dades que no pas en els habitatges. Per tant, el camp de la 

luminotècnia que hem tractat en aquest treball encara està poc desenvolupat i 

hi ha molta recerca a fer. 

6.Disseny d’una “checklist”. A la part de les llistes de comprovació hem 

realitzat unes llistes que ens permetien, basant-nos en la informació de les 

etapes anteriors, analitzar la il·luminació d’una habitació. Les llistes consistien 

en unes frases relacionades amb la il·luminació que es podien respondre amb 

un sí, un no i un no aplica. Les frases s’agrupen depenent del tema de la 

il·luminació que tracten. Hi ha l’apartat que tracta la il·luminació general, un 

altre per a la il·luminació específica, un per a la natural, un altre per les diverses 
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superfícies que conformen l’habitació. Els altres estaven relacionats amb les 

làmpades i les lluminàries i, finalment, els interruptors.  

7.Validació de les “checklist”. Hem comprovat experimentalment quina era la 

utilitat de les llistes creades. A l’hora de fer la part pràctica, s’ha arribat a 

diverses conclusions que explico a continuació: 

1. Els consumidors no han sabut quina era la potència de la làmpada que 

tenien i fins i tot en certs casos ni sabien el tipus de làmpada que feien 

servir. Això ens mostra el gran desconeixement de la gent i com 

realment els consumidors, que són els afectats per com il·luminaran la 

casa, en tenen un desconeixement molt gran. Això fa que la checklist 

que s’ha creat pugui tenir una gran utilitat, ja que, havent-hi aquest 

desconeixement general, aquesta proporciona una llista ordenada del 

que s’ha de tenir en compte a l’hora d’il·luminar. Però es necessitaria un 

luxímetre i certs coneixements bàsics per a realitzar alguns apartats de 

la llista(els he resumit prèviament). Tot i això, els apartats com els de la 

il·luminació natural, en alguns casos el de superfícies,el de les 

làmpades, lluminàries i interruptors, podrien estar a l’abast de qualsevol.  

2. Les llistes són fàcils i ràpides de completar(amb els coneixements i els 

materials). Per tant, podria ser utilitzada professionalment per a la 

determinació ràpida i senzilla de la correcta il·luminació d’un habitatge. A 

més a més, tot i que en aquest treball no s’ha estudiat un nombre gaire 

elevat d’habitatges, segurament en inspeccionar-ne més es podrien 

veure més patrons clars de diversos tipus d’errors en la il·luminació. És a 

dir, que només omplint la llista ja es podria obtenir immediatament quin 

tipus d’il·luminació és i, en conseqüència, es podria determinar de 

seguida què s’hi hauria de fer.  Tot i això, en aquest treball ja s’han 

pogut veure certs patrons que s’han repetit en diverses habitacions de 

diversos habitatges.  

3. Quan es tracta d’il·luminació a una taula o escriptori i es disposa d’una 

làmpada específica per a la il·luminació de treball, els valors sempre 

solen sobrepassar els que havíem considerat (750lux com a màxim). I el 

fet és que aquesta il·luminació sol estar molt per sobre, superant en 

molts casos els 1000lux d’il·luminació. I un fenomen associat a aquest 
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és que, en molts casos, aquesta il·luminació tampoc és homogènia, ja 

que, just a sota de la làmpada hi ha valors extremadament alts dels 

quals parlàvem, mentre que darrere de la làmpada o allunyant-se uns 

centímetres d’aquesta,veiem que els valors es veuen reduïts 

dràsticament fins a menys de la meitat d’aquests valors. Per tant, podem 

afirmar que, en la majoria de casos, les lluminàries elegides no són 

tampoc les adequades (només s’ha trobat un cas en el qual la lluminària 

i la làmpada eren allargats, la qual cosa comportava que la il·luminació 

entre l’entorn i la zona de treball era similar- tot i això els valors eren 

massa elevats).    

4. S’ha vist que serà molt difícil obtenir el valor establert i que, per tant, 

s’hauria d’haver definit un marge dins del qual els valors també 

s’acceptarien com a vàlids. En base a les dades experimentals, els 

valors més indicats d’acceptació serien d’un 20%. I seria així degut a 

que, si es miren les dades, es veurà que un gran nombre de vegades 

aquestes són inferiors o superiors al valor; però això no implica que 

repercuteixi negativament. Quan no ho fa, sol ser dins del marge del 

20% del valor esmentat, tant si és superior com si és inferior.  

5. La il·luminació general al dormitori s’ha establert en 20 lux, però en 

comprovar-ho experimentalment s’ha pogut veure que aquest valor 

semblaria massa baix per a aquest tipus d’habitació. Per tant, es podria 

augmentar fins a 50 lux. Aquest valor, que havíem posat a la il·luminació 

dels passadissos, és més agradable i facilita veure els objectes de les 

habitacions.  

6. La il·luminació del passadís sí que podria ser reduïda i segurament fins a 

valors de 30-40 lux, ja que al passadís amb menor il·luminació és 

suficient per a passar, ja que aquest sol tenir menys objectes i l’única 

tasca que es realitza sol ser la de passar i, per això, amb menys ja seria 

suficient.  

7. La major part de la gent quan es tracta d’il·luminar una zona de treball 

ho sol fer excedint els valors necessaris, mentre que quan es tracta 

d’il·luminació general,els resultats són més dispersos: entre superiors, 

similars i superiors.  
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8. Quan una làmpada fluorescent estava implicada en la il·luminació, els 

valors es solien excedir. Això s’ha vist a la cuina, que és un lloc en el 

qual hi solen haver fluorescents. A més a més, quan són làmpades 

específiques per il·luminar un escriptori, solen tenir el problema de la 

mala distribució de la llum, ja que es sol donar el fet de que la lluminària 

consisteix en l’objecte que subjecta la làmpada i l’únic que té per a 

distribuir la llum són unes superfícies reflectants al voltant de la làmpada 

que al final fan que s’enfoqui en un sol lloc. I, com que no disposa de 

cap superfície transparent que dispersi la llum, al final es crea un gran 

contrast que pot causar molèsties.  

9. En canvi, en les lluminàries de les làmpades LED aquest fet no s’ha vist. 

Això es deu a que la majoria de les lluminàries amb LED incorporades el 

que tenen és una superfície transparent davant les làmpades que 

dispersa la llum de manera més homogènia.  

10. Els valors lumínics a la cuina eren molt elevats i sobretot a la zona de 

treball. Això,a més a més, es relaciona amb el fet de que en totes les 

cuines analitzades hi ha 2 làmpades fluorescents. Això ens mostra que a 

la cuina es dóna una major importància a la il·luminació degut a que és 

una zona de treball en la qual hi ha cert perill que es podria derivar d’una 

mala il·luminació. Aquest fet comporta que es faci servi el fluorescent per 

tal d’aconseguir una millor il·luminació, però al final els valors acaben 

essent massa elevats.  

11. La llista s’adapta perfectament a qualsevol tipus d’habitatge i no només 

està dissenyat per a un tipus específic. Això es podria atribuir al fet de 

que s’ha creat una checklist personalitzada per a cada tipus d’habitació, 

la qual cosa causa aquesta flexibilitat en el grup total. 

8.Estimació de l’estalvi en un habitatge. Finalment hem realitzat una 

estimació de quin podria ser l’estalvi en el cas de que s’apliquessin els consells 

que hem pogut derivar de les llistes de comprovació. El càlcul, que és una 

estimació, demostra que és possible la reducció del consum energètic en un 

habitatge en el suposat cas de que s’apliquessin les diverses consideracions 

que es fan.  
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L’ús de les checklist creades en aquest treball podria reduir enormement el 

consum elèctric en els habitatges. L’aproximació feta en aquest treball ens 

indica que es podria reduir en més d’un 50% el consum elèctric relacionat amb 

la il·luminació en un habitatge. Amb això, es demostraria la utilitat que podria 

tenir la checklist per tal de millorar la il·luminació aconseguint un menor cost 

econòmic i creant un futur més sostenible i responsable amb el medi ambient. 

Ja hem assenyalat que el possible estalvi podria igualar la producció elèctrica 

fotovoltaica a Catalunya. 

En el cas del propi habitatge, la reducció econòmica seria reduïda si només 

s’agafen els valors absoluts, però si es compara amb el preu que es paga, es 

veurà que l’estalvi és enorme. Aquest, en l’aproximació de l’habitatge 1, ens 

indica que podria ser de 28,71€(tenint en compte que el consum inicial era de 

54,6€).   
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