ESTRATÈGIA DE
SOSTENIBILITAT
OCTUBRE 2022

Des de ROVASI hem cregut interessant destinar aquest butlletí a la sostenibilitat
perquè creiem en el sector de la il·luminació com un sector sostenible. On les
empreses i tots els actors que ens trobem en aquestes no siguem només un agent
econòmic, sinó que siguem capaços, com a col·lectiu, de construir models de
negoci sostenibles i responsables amb el medi ambient i amb les persones.
A través d’aquest mitjà, volem mostrar com vivim la sostenibilitat a ROVASI com a
fabricant de proximitat.
A ROVASI sempre hem estat compromesos amb el medi ambient. Des de
2009 comptem amb un sistema de gestió dels riscos ambientals, la ISO 14001
que es renova anualment a través del British Standard Institution
(BSI). La ISO 14001 és un primer esglaó en termes de sostenibilitat ja que exigeix un
control dels consums (aigua, gas, electricitat) i una correcta gestió dels residus.
A principis de 2022, moguts per la nostra responsabilitat com a fabricants, vàrem
realitzar un exercici intern de diagnosi mitjançant una assessoria externa a partir del qual
hem desenvolupat una estratègia de sostenibilitat ambiental i social que ens serveix
com a brújula a la presa de decisions.
La diagnosi va servir per reafirmar que ja treballàvem en línia amb la
sostenibilitat i ens vam ajudar a identificar alguns punts de millora.
La estrategia s’ha enmercat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible
ja que aquests ens permeten comunicar-nos en un llenguatge utilitzat pels ens
públics, les empreses i els ciutadans.
La recomanació dels professionals en sostenibilitat és fer una selecicó d’entre 5 o
6 objectius on poguem ser forts i potents i on els nostres esforços com a empreses
i persones puguin donar un resultat més gran. Uns objectius que estiguin alineats
amb el nostre model de negoci, la nostra activitat i la nostra missió.
L’estratègia de sostenibilitat de ROVASI l’hem anomenat ROVASI Positive Lighting,
Positive Impact.
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Els nostres compromisos
de sostenibilitat busquen
generar un impacte
positiu en dues vessants
contribuint als Objectius
de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions
Unides (ODS).

Impacte ambiental
Conscients de la responsabilitat que tenim com a
empresa, treballem per millorar dia a dia el nostre
model de producció assegurant una producció
responsable amb el medi ambient.

Impacte social
Volem generar un impacte positiu a l’equip de
ROVASI i a la comunitat local del territori on estan
ubicades les nostre instal·lacions, preocupant-nos
per contribuir al seu benestar i oferir unes bones
condicions de vida.
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Energia assequible i no contaminant.
En el marc de l’ODS 7, el passat mes de juliol es va instal·lar a la coberta
d’una de les nostres naus, plaques fotovolàtiques per abastir d’energia verda
la nostra activitat.
Les plaques solars tenen una generació prevista de 27.600 kWh
d’electricitat fet que permetrà la reducció de la nostra petjada de carboni.
Encara que estem en la fase inicial del projecte estimem un consum a
través de les plaques d’entre un 35% i un 40%.

L’energia solar fotovoltàica és una energia neta, renovable,
autòctona i inesgotable.
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Ciutats i comunitats sostenibles.
A ROVASI oferim lluminàries d’una eficiència energètica elevada.
La indústria de la il·luminació ha fet una gran tasca millorant l’eficiència
energètica en els darrers anys podent equipar les nostres lluminàries
amb fonts de llum LED que permeten un important estalvi energètic.
Fruit d’aquesta millora en l’eficiència, s’ha dut a terme un canvi a la
normativa de l’etiquetatge reescalant les etiquetes d’eficiència energètica.
L’actualització de les etiquetes amb el nou model, ajuda ara als consumidors
a reconèixer els productes més eficients dins de la seva categoria.

Regl. Deleg.
UE 2021/340

Etiqueta classe eficiència
energètica d’acord amb la
UE 2021/340.

Reg. Deleg.
UE 874/2012/EC

Taula comparativa model etiqueta classe
eficiència energètica UE 2021/340 versus model
UE 874/2012.

Distribució de referències ROVASI segons la classe
d’eficiència energètica de la font de llum LED.
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Ciutats i comunitats sostenibles.
En línia amb l’ODS 11, ja son múltiples els projectes en els que des de
ROVASI hem contribuït a l’actualització de les instal·lacions lumíniques ja
existents per unes de més eficients.
Per exemple, des de fa anys, Islàndia du a terme una política energètica
amb una visió clara d’un futur energètic sostenible i la il·luminació és una
peça clau en aquest projecte.
Això es plasma, entre d’altres accions, en la substitució de la il·luminació
de l’emblemàtic edifici HARPA Concert Hall and Conference Center que
es troba a la capital del país. Les lluminàries que varen ser seleccionades
per a la renovació van ser downlights de ROVASI.
La renovació de la il·luminació d’edificis amb lluminàries sostenibles és
i serà indispensable per a aplanar el camí cap a un sistema energètic
eficient i net.
L’Unió Europea aspira a ser climàticament neutre l’any 2050: una
economia amb zero emissions netes de gasos d’efecte hivernacle.
A ROVASI ens alineem amb aquest objectiu.

HARPA Concert Hall and Conference Center
Reykjavik | Islàndia
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Consum i producció responsables.
“Producció i consum responsables” és sinònim d’economia circular.
El disseny és el punt de partida de l’economia circular: l’ecodisseny.
Dissenyar tenint en compte la sostenibilitat. L’elecció del com es dissenya
i com es fabrica per poder reduir la petjada de carboni i l’impacte al llarg
i al final de la vida de la lluminària.
L’objectiu de l’ecodisseny és crear lluminàries que formin part d’un procés,
d’una vida, que siguin un element en evolució i canvi.
Volem que la nostra indústria de la il·luminació no sigui una indústria d’un
sol ús sinó d’un llarg ús.
És necessària l’educació en els beneficis, pensar en la inversió. L’usuari
compra una lluminària amb un preu més elevat ara però tindrà beneficis
també més elevats a llarg termini: perquè podrà ampliar la vida de la
seva lluminària, actualitzar-la i poder fer alguna millora tecnològica o
reparar en cas que sigui necessari.
L’ecodisseny forma part del nostre ADN com a fabricants de lluminàries.
A continuació, volem desenvolupar els elements de l’ecodisseny que a
ROVASI considerem claus.

Eco disseny
Matèria prima
Fabricació

Ús
Reús

Reciclatge
Reparació

L’objectiu de l’ecodisseny és crear lluminàries que formin
part d’un procés.
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Consum i producció responsables.
Economia circular : cerca sempre de la màxima durabilitat.
Dins l’economia circular, és molt important assegurar la durabilitat del
producte, fer-lo el més durador possible en el temps, per poder amortitzar
al màxim l’ús del material que s’hi ha emprat.
En els nostres més de 30 anys d’experiència podem assegurar que
la qualitat sempre ha estat prioritària i és bàsica per poder garantir la
màxima durabilitat.
A ROVASI dissenyem per al llarg ús, la màxima durada perquè és la
manera d’allargar la vida de la lluminària i assegurar l’amortització de la
inversió en els recursos materials.
Alguns exemples de com a ROVASI garantim la durabilitat:
Una temperatura de funcionament elevada, provocada por una potència
sobredimensionada, afecta negativament al LED reduint la seva vida útil.
Des de el departament tècnic de ROVASI es fixa una limitació de la
temperatura del Tc. Es fa per no posar en estrès la font de llum de la
luminaria i garantir el manteniment de la vida útil de la font de llum tenint en
compte la Temperatura màxima del Tc fixada pel proveïdor del LED.
Igualment, la selecció dels components que conformen la lluminària és
molt imporntant, no només els components electrònics sinó també per
elements més mecànics o estructurals. Perquè els detalls sí que importen.
Incloure només elements d’alta qualitat i durabilitat és la manera d’assegurar
la qualitat total i una llarga vida útil.
És vital incloure drivers i LED de primera qualitat però és igualment
important dissipar-los correctament, protegir la llum contra elements
exteriors adversos i assegurar que el conjunt sigui robust per perdurar
en el temps.
Per a guanyar resistència mecànica, als cossos d’alumini extrusionat
s’aplica un tractament de xoc amb aigua, el tractament tèrmic T6,
que augmenta la duresa i millora la capacitat de dissipació de la
temperatura d’alumini. Un canvi de l’estructura interna de l’alumini que
modifica els enllaços de carboni i fa la lluminària més robusta.
També per a les lluminàries d’exterior s’ofereix la possibilitat d’aplicar
el tractament C5-M per a espais altament corrosius.
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Consum i producció responsables.
Economia circular: optimizció dels components.
Un aspecte molt important de l’ecodisseny és l’optimització dels
components.
Per això creem modularitat i interoperabilitat entre les lluminàries podent
tenir un estoc compartit i un disseny intel·ligent i versàtil.
Diverses referències poden construir-se amb un mateix reflector o unes
mateixes òptiques. Creem diferents lluminàries amb diversos components
polivalents.
Això permet minimitzar l’inventari, maximitzar el nostre potencial com a
fabricant i reduir la matèria primera utilitzada.
El departament tècnic de ROVASI, està ara posant el focus en reduir la
quantitat de material utilitzat, desmaterialitzant la lluminària sempre que
ho va determinant possible.

La interoperabilitat entre les lluminàries permet reduir
l’inventari i minimitzar la matèria primera utilitzada.
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Consum i producció responsables.
Economia circular: eficiència energètica: control total de la llum i
rendiment màxim.
Com hem vist, els LED que incloem a les nostres lluminàries tenen una
alta eficiència energètica.
En el desenvolupament i el disseny d’una lluminària, el departament
tècnic busca també una eficiència elevada per obtenir un bon rendiment.
Aconseguint l’equilibri òptim entre la vida útil de la lluminària, l’eficiència
energètica i el confort visual.
Per corroborar-ho, es realitzen assaigs fotomètrics a laboratoris externs.

En el desenvolupament d’una lluminària cerquem
l’equilibri entre la màxima eficiència, una vida útil
llarga i un confort visual elevat.
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Consum i producció responsables.
Economia circular: fabricació local amb proveïdors de proximitat.
Volem destacar que la fabricació de ROVASI és sota comanda tenint estoc
de components. La fabricació final es produeix en el moment de rebre la
comanda.
Això permet adaptar fàcilment el procés de fabricació a les necessitats del
projecte, personalitzant les lluminàries i creant solucions a mesura.
El fet de fabricar a mesura, també evita tenir als magatzems excedents de
lluminàries que poden quedar obsoletes.
Un altre benefici e la fabricació sota comanda és poder imprimir fulls
d’instal·lació monolingües, evitant pàgines de fulles d’instal·lació multilingües.
Digitalitzem la informació en la mesura que les normatives ho permeten.
Les nostres instal·lacoins estan situades a Centelles / Barcelona.
El 80% de proveïdors són de proximitat i el 100% de proveïdors són
europeus.
Ser fabricant local i tenir una xarxa de proveïdors de proximitat té beneficis
múltiples en diferents àmbits:
L’impacte ambiental és menor ja que no requerim transports de llarga
distància, i això es tradueix en una petjada de carboni baixa.
El fet que tots siguin proveïdors europeus asseguren que se segueixen i
compleixen les normatives tècniques i laborals europees, que en benefici
de tots, són molt exigents.
Finalment, i en línia amb el mètode de fabricació, com hem vist anteriorment,
una part important de l’energia que consumim procedeix de les plaques
fotovoltaiques que hem instal·lat recentment.

Som un fabricant local, les nostres
instal·lacions es troben a Centelles, a 55
km de Barcelona.
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El 80% de proveïdors són de proximitat
i el 100% de proveïdors són europeus.
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Consum i producció responsables.
Economia circular: ús d’acord amb les necessitats reals.
Tal i com l’eficiència energètica de la lluminària és vital per a l’estalvi energètic,
també ho és la tasca dels dissenyadors d’il·luminació.
I aquí reprenem el lema del IALD (International Associatoin of Lighting Designers)
“Good Lighting doesn’t happen, it’s designed”.
El disseny de la il·luminació d’un espai ha de ser desenvolupada per
dissenyadors professionals, els quals són capaços de fer una selecció
adequada de les lluminàries.
Qui selecciona i ubica el punt de llum d’acord amb la tasca específica i just
al lloc conret. Ubicant la quantitat justa i necessària de lluminàries, evitant un
consum material innecessari, i evitant també un consum energètic innecessari.
Igualment és important també que les especificacions dels estudis d’ il·luminació
es porti a terme tenint en compte el paràmetre de l’economia circular, apostant
per aquelles lluminàries que pels seus materials, les seves característiques
de reparabilitat i separabilitat i per la seva fabricació sostenibles estiguin
d’acord amb l’economia circular.

El disseny de la il·luminació d’un espai ha de ser
desenvolupada per dissenyadors professionals, els
quals són capaços de fer una selecció adequada
de les lluminàries.
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Consum i producció responsables.
Economia circular: matèria primera, prioritzar materials reciclats i
reciclables.
És important minimitzar la quantitat de material utilitzat i prioritzar els materials
reciclats i reciclables.
Aquestes són les matèries primeres bases utilitzades a les nostres lluminàries:
Alumini. L’alumini és reciclable al 100% infinites vegades sense perdre
les seves propietats. En el procés de reciclatge només fa falta afegir
algun element clau de la composició del propi alumini (crom, magnesi,
manganès,…) per garantir que les seves propietats úniques es mantenen.
A ROVASI per a determinades col·leccions de lluminàries estem treballant
amb alumini reciclat entre el 12% i el 50%.
A les lluminàries exteriors s’utilitzen l’acer inoxidable 316L o 304 per als
cèrcols o marcs de tancament.
Els difusors d’estanqueïtat de les lluminàries són en el 95% dels casos
de vidre, excepte quan és necessària una protecció antivandálica IK10 que
s’opta pel policarbonat.
Referent a elements menors com l’estructura de les lluminàries, els ponts
i els braços de fixació treballem amb ferro procedent de les mermes de
les planxes de fabricants d’altres indústries.
Per les seves característiques químiques, tots aquests elements que hem
enumerat són fàcilment reciclables.
Hi ha alguns elements que per les seves característiques de difusió de
la llum o resistència són de policarbonat com els difusors i òptiques dels
lineals o els difusors antivandàlics IK10.
Els drivers i les fonts de llum LED, són elements crítics per la seva dificultat
en el reciclatge ja que estan composats per una gran quantitat de petits
elements difícilment separables.
Ambtot, ens satisfà informar que el nostre proveïdor principal de fonts i
driver LED està alineat amb la sostenibilitat i té la certificació Cradle to Cradle
Bronze per algunes fonts de llum que incloem a les nostres lluminàries. A
més, està treballant per ampliar la gamma.
Cradle to Cradle significa que el producte tanca el cicle de vida, fent del fi
un nou inici per a la següent producció.
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Consum i producció responsables.
Economia circular: minimitzar l’ús de materials i prioritzar materials
reciclats i reciclables.
El packaging també està inclòs a l’estratègia de sostenibilitat.
Per a l’embalatge de les lluminàries utilitzem els materials següents:
Plàstic reciclat per a l’embalatge de les lluminàries.
Enviem els nostres productes en caixes de cartró 100% reciclades,
sense blanquejar i amb uns baixos nivells d’estampació per facilitar el seu
posterior reciclatge.
Reutilitzam i triturem el cartró per a autogenerar material de protecció
en el transport.
Ús del paper: a ROVASI apostem per la digitalització de la informació per
potenciar l’’estalvi de paper. Prioritzem la pàgina web com a plataforma de
consulta i reduïm el volum de catàlegs impresos.

Prioritzem
reciclables.

materials

reciclats

i

Acer inoxidable 316L o 304 per a
marcs i cèrcols exteriors.

Ferro procedent de les mermes de
les planxes de fabricants d’altres
indústries.

Cartró 100% reciclat, sense blanquejar.
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Consum i producció responsables.
Economia circular: reús i reparació.
L’economia circular mou la indústria cap a la reparabilitat prioritzant la
fàcil substitució de peces i components que permetin el manteniment i la
reparabilitat de la lluminària.
A ROVASI creiem que les lluminàries han de ser resistents a l’obsolescència,
que sigui possible substituir el driver o la font de llum LED. En aquest sentit,
cal apostar per l’estandardització dels components electrònics, els LED i
els drivers. Aquí hi destaca el paper que desenvolupa el consorci Zhaga,
una organització global que treballa per estandaritzar les interfases dels
components de les lluminàries LED (mòduls, plaques, drivers, etc).
Per permetre que l’actualització, la substitució i la reparació siguin ràpid i òptimes
és important utilitzar mecanismes que permetin el desmuntatge. Poques
eines han de ser necessàries, i és important evitar al màxim l’ús de coles
prioritzant els cargols i els encaixos mecànics.
Per a ser fàcilment identificable, durant les properes setmanes, les fitxes
tècniques de ROVASI incorporaran la iconografia indicant que la lluminaria té
el driver i la font de llum LED substituibles.
Igualment, els fulles d’instal·lació incorporaran el detall de com procedir a la
substitució d’aquests components.

Priorització de la reparabilitat
substitució de peces.
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i

fàcil

Pictograma indicant que la font de llum
és substituible.
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Consum i producció responsables.
Economia circular: reciclatge, fer el gir.
Com hem vist anteriorment, una part molt important dels materials dels
components de les lluminàries que fabriquem és reciclable i capaç de seguir
perfectament la volta al procés, aquesta etapa de gir de l’economia circular,
transformant el nou material en matèria primera.
A més, el fet que les lluminàries han estat dissenyades per facilitar el seu
desmuntatge, simplifica la tasca de la selecció dels materials.
En aquest sentit, és important senyalar que les tècniques de fixació entre
els components són crucials, que siguin unions mecànics com cargols o
encaixos, cal ’evitar l’ús de coles i adhesius.

És important facilitar
separació eficaç.

un

procés

- 15 -

de

Tenint en compte que l’alumini és 100 %
reciclable, ens esforcem per utilitzar més
alumini reciclat.
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Acció climàtica.
A través de l’assessoria amb la que hem codesenvolupat l’estratègia de
sostenibilitat també hem realitzat el càlcul de la petjada de carboni de
l’empresa de l’àmbit 1 i 2 [ 24,92Tn CO2 ], que ha estat presentada al MiTeCo
Ministerio Transición Ecológica.
L’objectiu d’aquest primer any ha sigut calcular les emissions realitzades l’any
2021, l’any anterior, per poder tenir un primer valor a reduir.
En aquest sentit, hem implementat mesures per a la reducció de la petjada
de carboni, i com hem vist, en aquesta direcció, aquest estiu s’han instal·lat
plaques fotovoltaiques a la coberta d’una de les nostres naus. D’aquesta manera,
satisfem part del nostre consum i reduim la petjada de carboni.
Igualment, en el marc d’accions per treballar l’ODS 13 Acció climàtica,
formem i sensibilitzem en matèria de medi ambient al nostre equip.

Càlcul de la petjada de carboni
de l’empresa de l’àmbit 1 i 2
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Fi de la pobresa
En la mesura de les nostres possibilitats, volem generar un impacte positiu a
la comunitat local on estan ubicades les nostres instal·lacions, per aquest
motiu, i des de 2010, col·laborem amb entitats socials locals de Càritas a
La Garriga Banc d’Aliments i Mans Unides a Centelles.
Igualment, també des del comitè de sostenibilitat compartim amb tot l’equip
les jornades de conscienciació promogudes per la Unesco per exemple:
Dia de la Pau, Dia de l’Alfabetització, el Dia de l’Erradicació de la Pobresa,
Dia de la No-Violència,

Des de 2010, col·laborem amb entitats socials locals
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Salut i benestar
Pel que fa a Salut i Bienestar, facilitem regularment informació al nostre equip
sobre hàbits d’alimentació i activitat física saludables.
Igualment, referent a la qualitat de vida, ens agrada poder dir que el 95%
de les persones que treballem a ROVASI vivim de mitjana a 9 km de les
instal·lacions. Això també és en benefici del medi ambient ja que l’impacte
ambiental pel que fa als transports de personal és reduit.
La proximitat al lloc de treball també facilita la fidelització del nostre equip tenint
una mitjana d’antiguitat de 18 anys.
Referent a la paritat i política d’igualtat, ens satisfà tenir un equip en què el
70% som dones amb una bretxa salarial inexistent.

Bienestar laboral per a l’equip, treballant les relacions
empresa-emprejades i la bona cultura corporativa.
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A dia d’avui, la sostenibilitat és per a alguns
sinònim de complexitat i canvi.
Adoptar una economia circular és una tasca
enorme com a col·lectiu, però si fem un petit
pas cada dia ja és un pas cap a la direcció
correcta.
Busquem que tots els actors de la cadena
de valor de la il·luminació anem a la mateixa
direcció: usuaris, prescriptors, instal·ladors,
distribuidors, fabricants.
Que tots disposem de les eines adequades per
poder preguntar, respondre i decidir. Necessitem
estar informats per a la presa de decisions.
Cada actor per separat no tindrà l’impacte
necessari que si ho fem com a col·lectiu.
Si tenen alguna consulta, no dubtin en contactarnos.
Estem a punt per al Positive Impact.

ROVASI SL
Ronda de la Font-Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles I Barcelone
T. +34 93 881 35 12
info@rovasi.com
rovasi.com

