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• La normativa catalana de prevenció de la contaminació 

lumínica: repàs dels aspectes generals 

• Característiques segons tipologia de la il·luminació

• Repàs regulació tipologia i règim horari

• La normativa catalana de prevenció de la contaminació 

lumínica: especial referència als municipis

• Calaix de sastre:

– El paper de la ciutadania

– Estat de la qüestió

SESSIÓ 3: Noves competències per als municipis catalans

05.10.2009

Marc normatiu prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya:

1. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn 

Vigor: 12.setembre.2001

2. Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Vigor: 6.maig.2005

3. Ordenances locals? 
• Si prèvies a la normativa però d’acord amb aquesta: VIGENTS
• Si prèvies a la normativa però menys exigent que aquesta: NO S’APLICARAN
• Si posteriors a la normativa: Llei i Reglament tindrà un caràcter de mínims

Regulació de la contaminació lumínica a Catalunya
1
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Què és la contaminació lumínica segons la Llei:

article. 4.1.a)
“l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitat, direccions o 

rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes 
en la zona en què s’han instal·lat els llums”

Finalitats:

Art. 2
a) Mantenir les condicions naturals de les hores nocturnes, amb l’objectiu de 

protegir l’ecosistema
b) Promoure l’eficiència energètica d’enllumenats interiors i exteriors portant 

així a una situació d’estalvi energètic
c) Evitar la intrusió lumínica que l’enllumenat exterior pugui causar a l’entorn 

domèstic
d) Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lluminosa en la visió

nocturna del cel.

Objecte i finalitats 

En síntesi:      Manteniment condicions nocturnes de foscor  

Promoció eficiència energètica

05.10.2009

Àmbit d’aplicació: definit segons exclusions

a) La llum produïda per combustió en el marc d’una activitat sotmesa a control 
administratiu llevat que tingui finalitat d’enllumenament (art. 3.2 de la Llei)

b) Les instal·lacions d’il·luminació exterior de les següents infraestructures només quan 
estiguin destinades a les finalitats de la pròpia infraestructura i ubicades 
exclusivament en espais, elements funcionals i àrees de protecció o zones de servei 
de les infraestructures (art. 3.2 del Reglament):

a. Ports, aeroports, instal·lacions ferroviàries, carreteres, autovies i autopistes (art. 3.1 a) de
la Llei)

b. Instal·lacions i dispositius de senyalització de costes (art. 3.1 c) de la Llei)
c. Instal·lacions de les Forces i Cossos de seguretat i instal·lacions de caràcter militar (art. 

3.1 d) de la Llei)
d. Les infraestructures l’enllumenament de les quals sigui regulat per normes destinades a 

garantir la seguretat de la ciutadania (art. 3.1 f) de la Llei)
e. Telefèrics i altres mitjans de transport per cable (art. 3.1 b) de la Llei)
f. Vehicles de motor (art. 3.1 e) de la Llei).

Àmbit d’aplicació: il·luminació exterior i interior
il·luminació pública i privada

Àmbit d’aplicació i d’exclusió
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Incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei i el Reglament?

Llums de la pista d’aterratge aeroport?

Llums de l’andana de l’estació de tren?

Enllumenat viari d’urbanització privada?

Rètol lluminós d’un caixer automàtic?

Enllumenat d’autopistes?

Enllumenat àrea de servei de l’autopista?

Projector d’un camp militar que emeti per sobre del pla horitzontal?

Llums de la meva oficina?

Àmbit d’aplicació i d’exclusió_ exemples

DUBTE: Les infraestructures l’enllumenament de les quals sigui 
regulat per normes destinades a garantir la seguretat de la 
ciutadania, art. 3.1 f) de la Llei.

Quines són?    Exemples?

05.10.2009

Zonificació del territori: remissió a la normativa urbanística

Art 5.2 Llei, concretat a art. 5.1 Reglament

a) Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació
lluminosa: corresponen a les àrees coincidents amb els espais d’interès 
natural, les àrees de protecció especials i les àrees coincidents amb la 
Xarxa natura 2000

b) Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès 
natural o d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 
2000

c) Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com 
a sòl urbà o urbanitzable

d) Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: 
comercials, industrials o de serveis i  també vials urbans principals...

e) Punts de referència: punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o 
natural especial incloses en la zona E1 (art. 5.1.e de la Llei)

Zonificació del territori 1
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Zonificació de municipis: DMAiH proposa zonificació, municipi pot modificar 
proposta.

Zonificació de Catalunya: en funció de les zonificacions municipals, DMAiH
aprovarà mapa de la protecció a la contaminació lluminosa a Catalunya

DMAiH no aprova el mapa municipal, només el proposa. Només caldrà que 
aprovi la proposta de zones E4 que el municipi faci 

Revisió del mapa? No previst en Llei ni Reglament però es farà el 
2009

Zonificació del territori 2

05.10.2009

Regulació de la tipologia i usos de la il·luminació exterior

De manera general, s’estableixen 6 prohibicions: (art. 6.6 de la Llei i 10.5 
Reglament)

1. Llums amb un flux d’hemisferi superior emès que superi el 50%
2. Fonts de llum que mitjançant projectors emetin per sobre del pla horitzontal
3. Artefactes i dispositius de publicitat aèria 

4. Enllumenament de grans extensions de platja o costa, excepte per raons 
de seguretat o emergència

5. Enllumenament permanent de pistes d’esquí 
6. “L’enllumenament d’instal·lacions a manca de la memòria justificativa que 

exigeix l’apartat 3”. Segons aquest apartat, tots els projectes d’il·luminació exterior 
que funcionin en horari nocturn hauran d’anar acompanyats d’una memòria 
justificativa.

7. El funcionament en horari de nit de rètols de caràcter comercial i/o 
publicitari

Regulació de la tipologia i usos de la il·luminació exterior
1
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Per tant, podran funcionar en horari nocturn les il·luminacions si 
compleixen... (segons art. 8.1 de la Llei i diversos del Reglament)

Raons de seguretat

Enllumenar carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre siguin destinades a aquest ús, 
zones d’equipament i d’aparcament 

Usos agrícoles 

Cartells que tinguin funció informativa i mentre funcionin (ex: benzinera, farmàcia...)

Usos comercials, industrials, esportius, recreatius i equipaments d’exterior durant el 
temps de l’activitat i subjecte a autorització Ajuntament (previ informe OPCLL)

Il·luminació façanes i monuments que tinguin especial interès històric i artístic segons la 
normativa de patrimoni cultural, situades en zones E3 i E4 subjectes a 
autorització l’Ajuntament (previ informe OPCLL)

Per altres motius justificats, que s’han d’haver especificat en la memòria justificativa que 
exigeix l’article 6.3 de la Llei

Regulació de la tipologia i usos de la il·luminació exterior
2

Des de 6 de maig de 2005

05.10.2009

Caldrà autorització / memòria justificativa per funcionament en horari 
nocturn de les següents il·luminacions:

Usos comercials, industrials, esportius, recreatius i equipaments d’exterior. 
L’autorització només es podrà donar per permetre il·luminació mentre s’hi 
realitzi activitat

Il·luminació façanes i monuments que tinguin especial interès històric i artístic segons 
la normativa de patrimoni cultural

Qualsevol altre il·luminació que no tingui permès el funcionament en horari nocturn en 
la Llei o el Reglament.

Projectes d’il·luminació exterior:
Quan estiguin subjectes a llicència d’obres o altres llicències d’intervenció

municipal, hauran d’incloure informe signat per l’autor/a conforme 
compleixen els criteris tècnics del Reglament, la regulació horària i el 
sistema de manteniment previst

Regulació de la tipologia i usos de la il·luminació exterior
3

Art. 16.2 Reglament

???

Finalitat: control funcionament

Finalitat: cens d’instal·lacions
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Altres tipologies d’enllumenat:

• Enllumenat ornamental: (4.2 d) Llei)
“el de les superfícies enllumenades amb objectius estètics”

Segons art. 10.3 Reglament podem entendre que inclou il·luminacions amb motiu de:
Festes de Nadal
Festivitats locals
Temporada alta afluència turística segons la normativa sectorial

Altres tipologies de règim de funcionament:
• Enllumenat ornamental que funcioni més d’una setmana: caldrà presentació

memòria justificativa i posterior autorització Ajuntament (no hi intervé OPCLL)

• Enllumenat de Nadal: funcionament com a màxim entre el penúltim divendres 
del mes de novembre (21.nov.2008) i el 6 de gener. I durant aquest període: un 
màxim acumulat de 168 hores

Regulació de la tipologia i usos de la il·luminació exterior
4

05.10.2009

Característiques del funcionament d’il·luminacions exteriors i interiors: 

Segons tipologia i zonificació
Annex del Reglament

Regulació de la tipologia i usos de la il·luminació exterior
3

Regulació de la tipologia i usos de la il·luminació exterior
5



8

05.10.2009

Mandat general a les administracions de prevenir la contaminació
lumínica. Es concreta en 3 obligacions:

1. Incloure i descriure les característiques de la il·luminació exterior en les 
tramitacions d’activitats relacionades amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
d’intervenció integral de l’Administració ambiental i en el procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental 

2. En els plecs de clàusules administratives d’obres, serveis i 
subministraments, incloure com a requisit el compliment dels criteris del 
Reglament quan hi hagi il·luminació exterior

3. Control dels criteris tècnics d’enllumenat exterior de les construccions,
instal·lacions i habitatges finançats amb fons públics 

Creació de l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa 

Intervenció administrativa 1

05.10.2009

Incloure i descriure les característiques de la il·luminació exterior en les 
tramitacions d’activitats relacionades amb la Llei 3/1998:

MODEL DE DOCUMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL, ACTIVITATS INDUSTRIALS, 
ENERGÈTIQUES I GESTORS DE RESIDUS, VERSIÓ 3, 18/11/05

http://mediambient.gencat.net/Images/43_67909.doc

Intervenció administrativa 2
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Règim econòmic 

Llei crea el Fons per a la protecció del medi contra la contaminació lumínica

Subvencions OPCLL:
Redacció de Plans Municipals d’Adequació
Execució dels plans

És necessari haver elaborat el Pla per a obtenir subvenció?

Ordre MAH159/2006, estableix les bases reguladores de les subvencions, diu:
En els projectes d’adequació es valorarà de 0 a 10 punts cada una de les  
característiques .... Següents:
a) Que l’actuació formi part del pla municipal d’adequació aprovat per l’ajuntament

Règim econòmic 

DUBTE: Com s‘està puntuant?

05.10.2009

Règim d’inspecció, sanció i control
Potestat d’inspecció i control

DMAiH i ajuntaments. Entitats col·laboradores de l’Administració
acreditades

Infraccions:
Lleu: 150,25 € a 601,02 €

Entitats locals. Alcalde/ssa
Greus: 601,02 € a 3.005,07 € 

Entitats locals. Alcalde/ssa
Molt greus: 3.005,07 € a 30.050,60 

Serveis Territorials DMAiH. Director/a Qualitat Ambiental
Mesures cautelars
Multes coercitives
Obligació de reparar el dany a la biodiversitat que s’hagi causat

Règim d’inspecció, sanció i control
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Mandat general de vetllar per la protecció del cel nocturn. 

Direcció General de Qualitat Ambiental: OPCLL (art.13 Reglament)

• Proposar als ajuntaments la zonificació del seu territori.
• Aprovar i autoritzar les modificacions presentades pels ajuntaments a la zonificació

del territori 
• Fixar els punts de referència i definir-ne llurs àrees d'influència, d'acord amb el que 

preveu l'article 6.
• Assessorar els ens locals i els particulars
• Promoure convenis de col·laboració amb els ens locals i, si s'escau, amb 

l'Administració de l'Estat
• Assessorar, col·laborar i promoure amb els ajuntaments la redacció de Plans 

municipals d'adequació de la il·luminació exterior existent. 
• Informar i si escau autoritzar els projectes d'il·luminació exterior
• Acreditar a les entitats col·laboradores de l'Administració de la Generalitat 

Inspeccionar, controlar i verificar que les instal·lacions d'il·luminació compleixin les 
prescripcions de la Llei 6/2001 i d'aquest reglament, d'acord amb el que preveu 
l'article 19. 

• Incoar i resoldre els expedients sancionadors
• Avaluar la qualitat del cel de nit a Catalunya.
• Impulsar i promoure l'aplicació de la Llei 6/2001 i del present reglament.
• Dur a terme totes aquelles altres funcions que li atribueix el present reglament.

Administracions competents en la matèria 1

05.10.2009

Administració local: (art. 15 Reglament)

a) Determinar les zones E4 del seu municipi
b) Modificar la zonificació del seu municipi d'acord amb el que preveu l'article 5. 
c) Establir valors propis de flux a l'hemisferi superior, d'acord amb l'article 9.1.
d) Autoritzar la il·luminació en horari de nit d'acord amb l'article 10.
e) Establir períodes especials d'enllumenat ornamental, d'acord amb l'article 10. 
f) Atorgar les llicencies municipals de projectes d'il·luminació exterior d'acord 

amb el que preveuen els articles 16 i 17.
g) Inspeccionar i controlar les instal·lacions d'il·luminació exterior d'acord amb 

l'article 19.
h) Incoar i resoldre els expedients sancionadors d'acord amb el que preveuen 

els articles 22 i 24.
i) Promoure les actuacions necessàries per donar compliment al present 

reglament.
j) Dur a terme totes aquelles altres funcions que li atribueix el present reglament.

Administracions competents en la matèria 2

Titulars de 13 funcions o competències
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Competències derivades de:

1. Remissió de la normativa: art. 15 del Reglament “Corresponen als 
municipis d’acord amb la Llei 6/2001 i el present reglament les funcions 
que tot seguit es relacionen:”

2. Titulars del servei d’enllumenat públic

3. Titulars d’altres instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la 
normativa

Competències dels municipis catalans 1

Titulars de 17 funcions o competències
(no pas 13)

05.10.2009

Àmbits competencials segons els principals instruments reguladors 
previstos en la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005:

1. Zonificació del territori

2. Regulació de la tipologia i usos de la il·luminació exterior

3. Intervenció administrativa

4. Règim econòmic

5. Règim d'inspecció, sanció i control

Competències dels municipis catalans 2
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Art. 5.3 Llei i 5.2 Reglament

DMAiH comunicà als municipis proposta de zonificació
Municipis: 1 any per a contestar proposant esmenes (DT Primera)
En cas que no es rebi resposta, s’entendrà acceptada
Es pot delegar al consell comarcal

Esmenes: únicament s’admetran si demanen un increment en la protecció del 
terme municipal (respecte la proposta rebuda del DMAiH)

Caldrà estar al cas de la proposta de modificació de les zonificacions que
l’OPCLL vol dur a terme l’any 2009

Zonificació del municipi_municipis 1

Possibilitat d’establir una zonificació pròpia municipal

05.10.2009

Art. 5.1.d) Reglament

Únicament els municipis poden delimitar zones E4
Calia incloure-les en la proposta enviada pel DMAiH i notificar-li-ho
DMAiH haurà d’aprovar la modificació
Molts municipis proposaven definir com a E4 zones que el DMAiH considerava 

E3

Recordem:
a) Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl 

urbà o urbanitzable
b) Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, 

industrials o de serveis i  també vials urbans principals. 
No poden classificar-se zones E4 a menys de  km d’una zona E1.

Zonificació del municipi_municipis 2

Determinació de les zones E4
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Zonificació del municipi_municipis 3

Caracterització del sòl urbà com a zona E2 

Art. 5.3 Reglament

De manera general, sòl urbà és zona E3
Si és E3 propera a zones E1 o zones aquàtiques marines i continentals, 

Ajuntament i DMAiH poden definir-la com a E2
Calia incloure-les en la proposta enviada pel DMAiH i notificar-li-ho

Recordem:
a) E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de protecció 

especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000
b) Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl 

urbà o urbanitzable

05.10.2009

Art. 6.2 Reglament

Punts de Referència són fixats per la DGQA a proposta de l’OPCLL previ 
informe preceptiu dels “ajuntaments afectats”

Zonificació del municipi_municipis 4

Intervenció en la determinació dels punts de referència

DUBTE: Què entenem per “municipis afectats”?

Municipis amb terme municipal afectat pel punt de referència i municipis veïns 
i aquells altres que es tinguin en compte a l’hora de definir el punt de 
referència

Recordem:
Punts de referència: punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o natural especial 
incloses en la zona E1

Per a cada punt de referència es definiran les àrees d’influència
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Art. 10.2 Reglament

Horari de nit: 22h UTC (23 h a l’hivern i 00h a l’estiu) fins la sortida del sol

Municipis poden ampliar l’horari de nit (per tant, ser més estrictes que Llei i 
Reglament)

Propostes: 
1. Exercitant la potestat normativa local
2. Mitjançant “Pla de gestió de l’enllumenat”?

Diferències d’aquestes dues opcions?

Regulació règim horari_municipis 1

Possibilitat d’establir horaris de nit més amplis

DUBTE: Com?

05.10.2009

Art. 8.2 Llei

Aplicable a tots els sistemes d’il·luminació exterior i els interiors si produeixen 
intrusió lumínica a l’exterior

Regulació limitada a: esdeveniments nocturns singulars, festius, firals, esportius 
o culturals a l’aire lliure

Cal aplicar-ho a il·luminacions públiques i privades, per tant, caldrà ordenança

Atenció:
Els ajuntaments han de regular un règim propi d’enllumenat...

Regulació règim horari_municipis 2

Regulació d’un règim propi d’enllumenat

DUBTE: Com?



15

05.10.2009

Art. 10.3 Reglament

Possibilitat d’establir períodes especials d’il·luminació ornamental, però només 
en els següents casos:

Període nadalenc. Màxim del darrer penúltim divendres de novembre a 6 de gener 
i màxim durant 168 hores.

Festivitats locals
Temporada d’alta afluència turística (segons normativa sectorial) 

Cal aplicar-ho a il·luminacions públiques i privades, per tant, caldrà ordenança

Recordem:
Enllumenat exterior ornamental : el de les superfícies enllumenades amb objectius estètics 

Regulació règim horari_municipis 3

Possibilitat d’establir períodes especials d’il·luminació ornamental

DUBTE: Com?

05.10.2009

Disposició Addicional primera de la Llei

Cal ajustar el règim d’usos horaris al que es termini per la Llei i pel Reglament
No hi ha període transitori

Suposa:
Control de prohibició de funcionament en horari nocturn
Control de funcionament en horari nocturn (per disposició legal o per haver 

presentat memòria justificativa)
Adequació règim horari pròpies il·luminacions exteriors

Regulació règim horari_municipis 4

Obligació d’ajustar el règim d’usos horaris a les prescripcions de la 
Llei i del Reglament
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Art. 6.4 Llei i 9.1 Reglament

Poden establir valors propis de FHS instal·lat, per a ser més protector que el que 
es defineix a Taula 2 Annex Reglament

Cal aplicar-ho a il·luminacions públiques i privades, per tant, caldrà ordenança

Recordem: 

Característiques tècniques_municipis 1

Possibilitat de regular el flux d’hemisferi superior instal·lat

DUBTE: Com?

05.10.2009

Disposició Transitòria Primera de la Llei i Segona del Reglament

Adequació il·luminació exterior existent: 31 agost 2009

Es defineix una pauta o “pla de treball”:

• Elaboració Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior (art. 12 i DT 
segona Reglament). Termini: 31 desembre 2007

• Priorització bombetes sodi alta i baixa pressió en processos de renovació
enllumenat públic (art. 7.5 Llei)

• Adaptació a criteris tècnics Llei i Reglament en processos de modificació
d’enllumenat exterior. Modificació = canvi que n’alteri la intensitat, aspectre o 
FHS instal·lat

Característiques tècniques_municipis 2

Adequació de la il·luminació exterior a les prescripcions de la Llei i el 
Reglament
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Art. 16.1 i 16.2 Reglament

Tota il·luminació exterior que requereixi llicència d’obres o altres llicències 
municipals, caldrà que s’autoritzin prèvia presentació d’un informe de 
característiques (signat per autor/a).

Si ha de funcionar en horari de nit: 
Funcionament autoritzat per disposició legal
Presentació de memòria justificativa de necessitat

Complement a intervenció administrativa Llei 3/1998 

Activitat autoritzatòria_municipis 1

Autorització i control dels projectes d’il·luminació exterior

Instal·lacions d’enllumenat exterior de baixa tensió, en 
compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
ocupació de la via pública, restauració de façanes, moviment 
de terres, etc.

05.10.2009

Art. 9.11 in fine Reglament

El funcionament d’il·luminacions exteriors en àrees industrials, comercials, de 
serveis, esportives, recreatives i d’equipaments precisen autorització del 
consistori

Cal informe previ de l’OPCLL. 

Activitat autoritzatòria_municipis 2

Autorització del funcionament en horari nocturn d’il·luminació exterior 
en àrees industrials, comercials, de serveis, esportives, recreatives i 
d’equipaments
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Art. 9.11 Reglament

Valors il·luminació màxima han de complir normativa sectorial, si existeix, i 
també els de la taula 5 de l’Annex Reglament (il·luminació intrusa)

Quan valors normativa sectorial > il·luminació intrusa taula 5, el/la responsable 
de l’activitat ho haurà de justificar a l’ajuntament i aquest emetrà resolució 
(estimatòria o desestimatòria)

Activitat autoritzatòria_municipis 3

Autorització de valors d’il·luminació intrusa superiors als fixats 
reglamentàriament en àrees industrials, comercials, de serveis, 
esportives, recreatives i d’equipaments

05.10.2009

Art. 9.9 Reglament

Cal presentar memòria justificativa del funcionament en horari nocturn de 
sistemes d’il·luminació d’aquests elements

Cal que els elements estiguin reconeguts per la normativa de patrimoni cultural

Ajuntament emetrà resolució, prèvia consulta OPCLL

Per a elements no reconeguts per la normativa de patrimoni cultural: art. 16.1 i 
16.2 Reglament. No consulta OPCLL

Activitat autoritzatòria_municipis 4

Autorització del funcionament en horari nocturn de la il·luminació de 
façanes d’edificis i monuments d’interès històric i artístic 
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Art. 10.4 Reglament

Qualsevol tipus enllumenat ornamental (independentment règim funcionament)
Caldrà incloure memòria justificativa per a funcionament nocturn

Enllumenat haurà de complir:
Valors d’il·luminació intrusa màxima en façanes (taula 5) i luminància
màxima que reben façanes i monuments (taula 10)
Si és nova, ha d’incloure sistemes d’eficiència energètica (art. 9.10)

Activitat autoritzatòria_municipis 5

Autorització de la il·luminació ornamental que funcioni més d’una 
setmana

05.10.2009

Única especificació respecte l’explicació inclosa en la descripció general:

En relació amb la Llei 3/1998, ajuntaments tramiten els expedients en activitats 
dels annexos II i III de la Llei

Correspon a l’ajuntament avaluar la suficiència de la informació lliurada

Intervenció administrativa_municipis

Tramitació i atorgament llicències ambientals i comunicacions 
d’obertura
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Art. 24.1 Llei i 19.1 Reglament

Potestat compartida amb OPCLL i entitats acreditades (actualment cap)

Art. 23 Llei i 25.1 Reglament

Competents respecte infraccions:
Lleus, entre 150,25 € i 601,02 €
Greus, entre 601,2 € i 3.005, 06 €

Règim inspecció i control_municipis

Exercici de la potestat d’inspecció i control 

Incoació, tramitació i resolució expedients sancionadors 

05.10.2009

Aprovació d’ordenances

A partir del text de la Llei i del Reglament, seria necessària per a regular:

• Horaris de nit més amplis
• Règim propi d’enllumenat
• Règim d’il·luminació ornamental
• Regulació FHS

Potestat normativa local
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Drets de la població

Àmbit administratiu:

Requeriment relatiu a aspectes tècnics o règim horari enllumenat públic

Responsabilitat patrimonial de l’administració (prèvia inactivitat)

Sol·licitud d’accés a la informació en matèria de medi ambient (Ley 38/1995 i
Ley 27/2006)

Àmbit civil:

Dret d’imissions (entre particulars)

05.10.2009

Opinió des dels municipis.....

Opinió des dels consells comarcals....

Opinió des de les diputacions...

Preguntes parlamentàries:
BOPC 22 abril 2008
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a canviar el contingut de 

l’esborrany del Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, del 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

BOPC 1 juliol 2008
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el representant de l’entitat sense ànim de 

lucre vinculada a la protecció del medi ambient a la comissió de prevenció i 
correcció de la contaminació lluminosa

Per què s’aplica tan tímidament la normativa 
de protecció del cel nocturn?
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En la primera sessió es va evidenciar que la relació de la vostra tasca 
en l’administració local amb la prevenció de la contaminació 
lumínica es centrava en:

Redacció de plans d’adequació
Control d’activitats (a partir de l’adequació a la Llei 3/1998)

Un cop fetes tres sessions i explicades les competències municipals, 
com i en quins àmbits podeu aplicar els coneixements adquirits?

En quines competències podeu intervenir?

05.10.2009
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05.10.2009

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

Propera sessió:
Dimecres 7 d’octubre

15 a 19:30 h: Aula del CILMA
19:30 a 21:30: Visita                                           


