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Medi

La desaparició de les bombetes 
elèctriques

Les bombetes incandescents de més de 100 watts 
van començar a desaparèixer de les prestatgeries 
de les ferreteries a partir  del dia 1  de setembre 
d'enguany. La Unió Europea va engegar aquest  pla 
per eliminar gradualment les làmpades tradicionals 
i estalviar-se cada any entre 5.000 i 10.000 milions 
d'euros i 15 milions de tones de CO2. 

Els consumidors hauran de triar, d'ara en endavant, 
entre  les  bombetes  fluorescents  compactes  de 
llarga  durada,  que  gasten  un  75%  menys,  les 
halògenes,  que  fan  la  mateixa  llum  que  les 
incandescents però consumeixen entre un 25% i un 
50% menys, o els LED. 

Les  botigues  podran  seguir  venent  les  làmpades 
incandescents de sempre durant els propers mesos, 
fins que no acabin els seus estocs, però fabricants i 
intermediaris hauran de deixar de distribuir-les des 
d'aquest  dimarts  mateix.  La  Comissió  Europea 
ordenarà començar a retirar les de més de 75 watts 
d'aquí a un any, les de més de 60 el setembre del 
2011  i  el  mateix  mes  del  2012  tots  els  tipus  de 
bombetes  incandescents,  també  les  de  40  i  25 
watts,  hauran d'haver  desaparegut  definitivament 
del mercat europeu. Els governs estatals hauran de 
controlar  que es  respecti  aquesta  nova  legislació 
comunitària. 

Bombetes convencionals 

Una  bombeta  d'incandescència,  llum 
d'incandescència,  o  làmpada  d'incandescència, 
anomenada normalment bombeta.

Les bombetes condicionals gasten molt i fan poca 
il·luminació,  mentre  que  una  bombeta  de  baix 
consum es  més rentable a  la  llarga,  ja  que amb 
menys energia fa més llum i dura més temps.

Bombeta convencional

Tipus de bombetes

Bombetes de vapor de sodi de baixa pressió (VSBP) 
(menor consum) 

Bombetes de vapor de sodi d'alta pressió (VSAP) 

Bombetes de vapor de mercuri (major consum) 

Altres bombetes

Bombetes de baix consum

Les  bombetes  de  baix  consum,  utilitzen  la 
tecnologia dels fluorescents per a generar llum 
amb  un  millor  rendiment  energètic  que  les 
bombetes  d'incandescència,  però  amb  una 
aparença de bombeta. 


