
Dissenyar amb
llum natural
L’ús adequat d’aquest tipus de 
llum va més enllà de l’eficiència

tenint en compte la gran despesa energètica dels edificis, treure el màxim rendiment de la 
llum natural hauria de ser una prioritat. aquesta opció es pot introduir en la fase de concep-
ció arquitectònica de l’edifici, però també es pot fer posteriorment amb diverses solucions.
ALBERT PUNSOLA l info@cos12.com

En un context econòmic i 
ambiental on la reducció del 
consum energètic té cada 
vegada més importància, la 
il·luminació d’interiors amb 
llum natural esdevé una op-
ció molt interessant. Cal te-
nir en compte que els edifi-
cis representen un 40 % del 
consum energètic a Europa i 
que en els immobles de ser-
veis (oficines, escoles, hospi-
tals) la il·luminació suposa 
gairebé un terç d’aquest con-
sum. 

L’aprofitament de la llum 
natural és un pas més enllà 
de l’eficiència. Aquest dar-
rer concepte fa referència a 
l’obtenció del màxim rendi-
ment d’un procés, com seria 
en aquest cas la il·luminació 
artificial, però l’energia més 
eficient és la que no s’utilit-
za. Perquè això sigui possi-
ble en un edifici, cal inter-

L’ús de colors 
clars i les 
particions 
modulars de les 
oficines permeten 
aprofitar millor la 
llum natural.

En l’Any de l’Enllumenat Eficient hi col·laboren institucions líder del sector:

INNOVACIÓ
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Tres espais creats per Espacio Solar 
amb l’objectiu d’aprofitar el màxim 
la llum natural, en aquests casos 
amb captadors solars i tubs.

INNOVACIÓ

venir en el disseny per tal 
d’obtenir una entrada de 
llum natural adequada. Un 
error per excés o per defecte 
pot suposar un sobrecost. Si 
la il·luminació artificial ha 
d’estar encesa durant moltes 
hores augmenta la tempera-
tura interior. 

D’altra banda, un excés de 
radiació solar per unes fines-
tres o obertures mal ubicades 
i dimensionades comportarà 
igualment un sobreescalfa-
ment. En tots dos casos, el 
resultat serà un sobrecost 
per refrigeració. Per tant, 
la idea és un disseny que 

tingui en compte tots els pa-
ràmetres  i que obtingui un 
resultat òptim. Actualment, 
a Catalunya hi ha empreses 
especialitzades en aquest 
camp, com Espacio Solar, 
que poden arribar a assolir 
un estalvi del 50 % en ener-
gia elèctrica.

Per augmentar la capaci-
tat d’un edifici per aprofitar 
millor la llum natural, cal 
tenir una concepció arqui-
tectònica inicial. Si no s’ha 
fet així, existeixen solucions 
com els tubs de llum, que 
requereixen intervencions 
físiques capaces de portar 

claror natural a l’indret més 
recòndit, fins i tot a espais 
subterranis. També es pot in-
cidir en aquest àmbit des de 
l’interiorisme. Les particions 
modulars d’oficines, l’ús de co-
lors clars en mobiliari, parets 
i sostres, permeten aprofitar 
millor la llum existent. I no 
cal oblidar la mesura del grau 
d’il·luminació —la quantitat 
de flux lluminós sobre una 
superfície per unitat d’àrea—, 
que cal ajustar en funció de la 
tasca que es desenvolupi, evi-
tant la sobreil·luminació, un 
problema freqüent en els cen-
tres de treball. n

La il·luminació 
suposa un terç del 
consum energètic 
en edidifics com 
oficines, escoles i 
hospitals 
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