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LLISTAT DE DUBTES I QÜESTIONS SORGIDES DURANT LES SESSIONS DE 28 I 30 DE 
SETEMBRE I 5 D’OCTUBRE1: 
 

Respecte l’àmbit d’aplicació de la Llei i el Reglament:  
L’art. 3.1 f) de la Llei recull que aquesta no serà d’aplicació a les infraestructures 

l’enllumenament de les quals sigui regular per normes destinades a garantir la seguretat de la 

ciutadania. 

En quins casos s’està pensant? ---- Quins exemples trobem? ---- 

La il·luminació d’una presó està inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei i el Reglament? La 

il·luminació d’una presó està inclosa dins l’àmbit d’aplicació de la Llei i el Reglament i per tant 

els valors de la seva il·luminació hauran de complir els paràmetres que els pertoquin segons la 

zona on estigui ubicada. 

Es té constància que hi ha presons a Catalunya que compleixen la normativa. Certament, però, 

s’estan donant casos de presons de nova implantació on els seus projectes d’il·luminació no 

compleixen la normativa. En aquest sentit, existeix un diàleg obert entre el Departament de 

Medi Ambient i Habitatge (OPCLL) i el de Justícia, ambdós de la Generalitat de Catalunya.  

 

Respecte el Real Decreto 1890/2008, sobre l’eficiència energètica de les instal·lacions 
d’enllumenat exterior:  
Quin és el seu àmbit d’aplicació: únicament les instal·lacions públiques o també les privades? --

-- 

Com coexisteix amb els valors fixats en l’Annex del Decret 82/2005? Certs annexos del Real 

Decreto van ser copiats dels annexos del Reglament en matèria de contaminació lluminosa, en 

canvi d’altres són més permissius que aquesta normativa. Si l’enllumenat del que una 

administració és titular compleix els requisits de la Llei 6/2001 i Decret 82/2005, també complirà 

el Real Decreto 1890/2008 (ja que aquest fixa valors iguals o més permissius que la normativa 

catalana). 

 

Respecte les prohibicions que fixa la Llei:  
L’art. 6.6 de la Llei fixa que de manera general es prohibeixen els artefactes i dispositius aeris 

de publicitat nocturna. A què es refereix? (no s’especifica a què es refereix). Quant a 

il·luminació d’elements publicitaris cal tenir en compte l’art. 10.5 del Reglament que fixa que en 

horari de nit només es permetrà la il·luminació de rètols lluminosos quan compleixin una funció 

informativa i mentre es doni servei. 

Fixa també la prohibició d’enllumenament de grans extensions de platja o de costa, excepte per 

raons de seguretat. Com cal entendre “raons de seguretat”? En el cas de l’OPCLL, aquesta 
                                                      
1 Les respostes als dubtes plantejats han estat redactades des de la coordinació tècnica del curs, en cap 
cas es tracta de comentaris anotats ni realitzats pel ponent de la sessió, Sr. Lluís Gustems (OPCLL).  
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demana la justificació dels “motius de seguretat” al Departament d’Interior, per tal que sigui 

aquest el que manifesti la necessitat real de la il·luminació.  

 

Respecte la il·luminació màxima d’àrees industrials, esportives, etc.:  
L’art. 9.11 del Reglament recull que la il·luminació màxima ha de complir amb els valors de la 

normativa pròpia de l’activitat i també amb els valors d’il·luminació intrusa de la taula 5 de 

l’Annex del Reglament.  

Què passa si els valors de la normativa pròpia suposen una llum intrusa (o altres valors 

d’enllumenat) superiors als fixats pel Reglament? En aquest cas caldria donar compliment als 

valors fixats pel Reglament, limitant la il·luminació d’aquestes àrees industrials, esportives, etc. 

a l’espai per al qual necessiten el funcionament de la il·luminació. 

En la classe ha sortit com a exemple els camps d’esports on es diputen competicions 

esportives que tenen normativa d’il·luminació del terreny d’esports. En aquest sentit es recorda 

que el propi Consell General d’Esports (d’àmbit català) fixa dos tipus d’il·luminacions, la pròpia 

dels entrenaments i la de competició.  

 

Respecte la il·luminació en zones destinades a trànsit de vehicles i/o vianants:  
La taula 6 de l’Annex fixa determinats valors segons si es tracta de trànsit elevat, moderat, baix 

o escàs. Com es quantifiquen aquests valors? Serà l’Ajuntament o el titular de les instal·lacions 

d’il·luminació exterior qui ho determinarà.  

 

Respecte la zonificació dels municipis:  
L’art. 5.1 d) del Reglament fixa que no poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una 

zona E1. Què passaria si trobem una zona de sòl urbà d’ús intensiu a la nit propera a menys de 

2 Km d’un Parc Natural? Quina delimitació prevaldria? Caldria donar sempre compliment als 

valors del Parc Natural (E1), respectant l’esperit de protecció del cel nocturn de la Llei i el 

Reglament. 

 

A la web de l’OPCLL s’exposa que l’any 2009 es preveu dur a terme una revisió del Mapa de 

Prevenció de la Contaminació Lluminosa. Quin és l’estat d’aquesta revisió? Es pretén aprovar a 

finals del 2009 o inicis del 2010.  

En la comunicació que es va fer arribar als municipis de la zonificació dels respectius termes 

municipals prèvia aprovació del mapa de Catalunya actualment vigent (aprovat a finals de 

2007) es comunicava als municipis que aquest es revisaria l’any 2009. Aquesta comunicació 

dóna per assabentats els municipis d’aquesta opció de proposar modificacions. Fins el moment 

no s’ha comunicat als municipis que s’està treballant en la revisió del Mapa de Catalunya i que 

poden suggerir modificacions del seu terme municipal. 
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Respecte els informes de l’OPCLL:  
L’art. 9.9 in fine i 9.11 in fine del Reglament fixen que tant per a la il·luminació en horari de nit 

de façanes d’edificis que tinguin especial interès històric o artístic segons la normativa de 

patrimoni cultural i que estiguin en zones E3 o E4, com per a la il·luminació d’àrees destinades 

a activitats industrials, comercials, de serveis, etc. cal una autorització de l’Ajuntament, previ 

informe de l’OPCLL. 

És vinculant aquest informe de l’OPCLL? Si bé queda clar que l’informe és preceptiu, no queda 

clar si aquest és vinculant. 

Es comenta que l’OPCLL únicament autoritza el funcionament en horari nocturn en casos 

excepcionals com poden ser festivitats locals, espectacles puntuals, etc. 

 

Respecte les bases de subvencions que concedeix l’OPCLL:  
El Reglament recull que en zones E2, E3 i E4 s’optarà preferentment per làmpades de VSAP i 

VSBP. En canvi, a l’hora d’atorgar subvencions, únicament es subvencionen aquest tipus de 

làmpades (tot i que la seva instal·lació no és obligatòria). Per què? 

Un cas similar es dóna amb el FHS: mentre que en les zones E1 es permet un FHS d’1% (en 

horari de vespre o de nit), únicament es subvencionen canvis que suposin un FHS de valor 0. 

Per què?  

En ambdós casos, s’opta per subvencionar sistemes que garanteixin l’acompliment de l’esperit 

de la llei, és per això que s’opta per subvencions únicament làmpades de VSAP i VSBP i FHS 

que sigui nul. Des de l’OPCLL s’entén que actualment al mercat es poden trobar gran varietat 

de sistemes que permetin assolir aquests valors / tipologia. 

També s’apunta que els hal·logenurs metàl·lics no permeten reducció de flux i suposen una 

radiació inferior als 440 nanòmetres, i per tant, no són compatibles amb el que fixa el 

Reglament (art. 7.1).  

 

Respecte el Decret 82/2005:  
En quin estat es troba el recurs de cassació interposat davant el Tribunal Suprem respecte la 

sentència 1049/2007? El Reglament continuarà plenament vigent fins que el Tribunal Suprem 

no manifesti el contrari. 

Cal tenir en compte que la sentència declarava el Decret nul de ple dret per qüestions de 

procediment de la seva aprovació, però no pel contingut de la seva regulació.  

 
Altres exemples que han generat debat: 
La il·luminació de zones on s’aparca la maquinària de realització de les obres del Tren d’Alta 

Velocitat en horari nocturn i fora del període d’activitat, quins valors ha de complir? Per al seu 

funcionament caldria justificar que es precisa il·luminació nocturna per motius de seguretat. 

També caldrà tenir en compte que la normativa fixa que una il·luminació mitjana de seguretat 

serà de 5 lux (art. 9.11, 2n paràgraf del Reglament) 
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Quins valors caldria aplicar a l’enllumenat d’aerogeneradors (parcs eòlics) tenint en compte que 

necessiten emetre flaixos de llum per seguretat aèria però que sovint es troben en sòl no 

urbanitzable? Des de l’OPCLL tenen informació sobre la viabilitat d’elements d’il·luminació de 

seguretat per als aerogeneradors de 12 candeles, les quals permetrien el compliment de la 

normativa així com garantir la seguretat del trànsit aeri.  

 

 


