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NOTA INFORMATIVA sobre l’acreditació de les làmpade s tipus PC-LEDs i la seva 
justificació segons els criteris de l’Annex 2 del D ecret 190/2015.  
 
 
 
Objecte:  
 
Els objectius d’aquesta nota són, per una banda determinar la informació necessària per a 
acreditar la tipologia de làmpades segons les especificacions del Decret 190/2015, de 
desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn, i per l’altra establir l’espectre necessari a analitzar en els laboratoris en 
determinats supòsits de làmpades. 
 
El contingut d’aquesta nota només serà d’aplicació per a làmpades de llum tipus PC-LED 
basades en semiconductors de GaN o InGaN i fòsfors luminescents.  
 
 
Antecedents legals:  
 
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (en endavant Llei 6/2001), regula les instal·lacions i aparells 
d’enllumenament exterior, i en l’article 9 estableix que els components dels enllumenats han 
d’emetre preferentment en la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga.   
 
El Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001 (en endavant Decret 
190/2015), és d’aplicació per a enllumenats de nova instal·lació i per a les modificacions i 
ampliacions d’instal·lacions existents. En el seu article 14.1 estableix els requisits que han 
de complir les làmpades, concretant les característiques tècniques d’aquestes en el punt 1 
de l’Annex 2, on es classifiquen les làmpades en tipus I, II i III en funció de la seva distribució 
espectral dintre del rang espectral entre 280 nm i 780 nm.  
 
Si bé aquesta informació l’ha d’aportar el fabricant i el distribuïdor, es plantegen dubtes 
sobre la metodologia per a acreditar les condicions establertes pel Decret 190/2015, per la 
qual cosa es considera oportú publicar aquesta nota informativa.  
 
 
Consideracions tècniques: 
 
L’interval visible de l’ésser humà va de 380 nm a 780 nm, i el rang situat entre 280 nm i 380 
nm es fa servir per avaluar repercussions sobre l’ull humà (seguretat fotobiològica), sobre 
l’ecosistema natural nocturn, i sobre determinades observacions astronòmiques. 
 
Actualment, la tecnologia de generació de llum basada en làmpades LED ha arribat a un 
període de maduresa. Dintre del grup de LEDs per a la il·luminació, els més àmpliament 
utilitzats són els anomenats PC-LEDS (en anglès Phosphor Converted Light Emitting Diode), 
en els quals es genera la llum a partir d’una combinació d’una emissió  monocromàtica (llum 
de bombeig) i d’una emissió espectralment més ampla, provinent d’un fòsfor luminescent, 
prèviament excitat amb part d’aquest bombeig. 
 
Les làmpades tipus PC-LED’s tenen un pic d’emissió espectral en una franja situada entre 
els 450 nm i els 460 nm (regió blava) i una amplada espectral al voltant dels 85 nm, i no 
superior a 100 nm. El recobriment basat en fòsfors luminescents fa que una part de l’emissió 
blava del LED d’excitació sigui convertida en llum de longitud d’ona més llarga. Aquesta, en 
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combinació amb l’emissió original, pot arribar a aconseguir la generació de llum percebuda 
com a blanca o amb tonalitats ambres. Els fòsfors convencionals fan que aquest tipus de 
làmpades pràcticament no emetin radiació per sota dels 380 nm.   

 
S’informa: 

 
Pel que fa a la informació necessària per acreditar el tipus de làmpada: 

 
L’acreditació del percentatge de radiació exigit serà necessària fer-la mitjançant un 
laboratori independent, acreditat per l’ ENAC, i que tingui en compte les normatives 
aplicables per aquest tipus d’assajos. També serà admesa la fitxa tècnica amb les 
característiques suficientment detallades. Aquesta informació tècnica ha d’anar 
certificada pel fabricant del LED i facilitada pel fabricant o distribuïdor del llum, que és 
el responsable del producte final. Com a mínim,  ha d’incloure: 

- Un gràfic amb l’espectre d’emissió entre els 380 i els 780 nm. 
- Declaració explícita del % de radiació emesa per sota de 500 nm. 

 
Pel que fa a les fonts de llum PC-LED: 

 
a. Es pot considerar que l’emissió espectral del PC-LED (composat de LED blau més 

recobriment de fòsfor), té un valor menyspreable per a longituds d’ona inferiors a 
380 nm, en les seves condicions tecnològiques i de fabricació actuals. 

b. Es poden fer servir les tècniques espectrogràfiques i normatives estàndards per 
llum visible, per donar compliment a les prescripcions del punt 1 de l’Annex 2 del 
Decret 190/2015. Per exemple la norma: CIE DIS 025/E:2015. I per tant, es poden 
justificar els percentatges màxims de radiació exigits, només en el rang entre 380 
nm i 780 nm. Això significa, no avaluar l’emissió espectral entre 280 nm i 380 nm.  

c. Aquestes mateixes consideracions es poden tenir en compte en el cas de fer 
servir filtres de radiació. Les seves característiques tècniques han d’estar 
suficientment acreditades. 

 
Pel que fa a l’aplicabilitat d’aquesta nota informativa: 
 

En el cas de fer servir altres tipus de fonts de llum als descrits en aquesta nota,  o que 
canviï la tecnologia d’emissió espectral original o la del fòsfor, totes les indicacions 
anteriors deixen de tenir efecte i s’ha d’avaluar el rang espectral complert, entre 280 
nm i 780 nm. 

 


