
NOTA DE PREMSA

MÉS DE VINT ENS LOCALS GIRONINS PARTICIPEN EN UN CURS 
DE FORMACIÓ PER PREVENIR LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

ORGANITZAT PEL CILMA

L’objectiu és donar a conèixer la normativa actual i els instruments que 
existeixen per a la prevenció

El curs es clourà demà amb una sortida al capvespre per analitzar exemples 
pràctics

Un total de 23 assistents de diferents ens locals de les comarques de Girona participen 
aquests dies en el curs de formació “La prevenció de la contaminació lumínica a 
Catalunya: el paper dels municipis”, que organitza el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals 
per al medi Ambient de les Comarques de Girona), amb la coordinació tècnica de la 
consultora socioambiental REPTE TERRITORIAL, S.C. 

L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer la normativa actual, que atribueix als 
municipis un gran nombre de competències i obligacions i que no sempre són conegudes 
pels ens locals. Per això, el curs aprofundeix en diferents aspectes de la llei, així com quin 
suport tenen els municipis a l’hora d’afrontar totes les mesures per lluitar contra la 
contaminació lumínica. Cal tenir en compte que Catalunya és la primera comunitat 
autònoma en regular la protecció del cel nocturn de forma integral.

El curs es clourà demà amb una sortida al capvespre a la ciutat de Girona per conèixer de 
manera pràctica aspectes tècnics de la contaminació lumínica així com exemples de 
gestió de l’enllumenat públic.

L’aplicació de la Llei
El curs es va iniciar el 28 de setembre amb una sessió dedicada a les causes i efectes de 
la contaminació lumínica. Durant la segona jornada, el 30 de setembre, es va analitzar la 
Llei 6/2001 i el Decret 82/2005, els seus àmbits d’aplicació i d’exclusió i les 



administracions competents.  Dilluns 5 d’octubre es va dedicar a analitzar el nou àmbit 
competencial per als municipis catalans i quines conseqüències pot tenir l’omissió de la 
normativa. El curs es clourà demà dimecres 7 d’octubre amb la solució de dubtes i 
l’explicació d’exemples pràctics per part de l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació 
Lluminosa del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. Posteriorment, 
es durà a terme la sortida pràctica.

Aquest curs està organitzat pel CILMA, un dels objectius del qual és oferir als 
responsables polítics i tècnics de les administracions locals de les comarques de Girona, 
eines, instruments, models, i exemples de bones pràctiques de desenvolupament 
sostenible, d’acord amb la legislació vigent.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna) o bé 
consultar el web www.cilma.cat. Moltes gràcies!!

http://www.cilma.cat
http://www.cilma.cat

