
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 

 
El CILMA FACILITA UN MANUAL PER AJUDAR ALS ENS LOCALS 

A DESENVOLUPAR LES SEVES COMPETÈNCIES EN LA 
PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

 
 

Els ajuntaments es poden descarregar l’informe del web www.cilma.cat, 
l’objectiu del qual és donar a conèixer la normativa actual 

 
Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma de l’Estat espanyol en 

aprovat un cos normatiu específic sobre aquesta qüestió 
 
 
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) ha encarregat l’elaboració del “Manual per al desenvolupament de 
les competències municipals en matèria de contaminació lluminosa”. Aquest ha de 
ser una eina útil perquè els ens locals coneguin la normativa que existeix 
actualment sobre aquesta matèria i com aplicar-la, que ha estat elaborat per  la 
consultoria socioambiental Repte Territorial, S.C. i es pot descarregar al web 
www.cilma.cat. 
 
El mes d’octubre de 2009, el CILMA va organitzar a Girona un curs pràctic sobre la 
prevenció de la contaminació lluminosa en l’àmbit municipal que va tenir molt bona 
acollida. El curs s’estructurava en diferents sessions temàtiques que tractaven tant 
aspectes tècnics relatius a la contaminació lluminosa (tipologia de làmpades, 
reducció de flux lluminós, lluminàries, noves solucions d’il·luminació amb LED, etc.), 
com aspectes d’anàlisi del nou marc de competències que l’aprovació de la 
normativa catalana de prevenció de la contaminació lluminosa creava per als 
municipis. Cal assenyalar que Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma 
de l’Estat espanyol en aprovar un cos normatiu específic sobre la prevenció en 
aquesta matèria. 
 
El curs va evidenciar el poc coneixement de la normativa per part dels ens locals i 
per aquesta raó, el CILMA va decidir elaborar aquest manual. L’informe facilita als 
municipis una eina pràctica per conèixer les competències que tenen pel que fa a la 
prevenció de la contaminació lluminosa i les descriu de forma sintetitzada.  
 
 
 

 
Girona, 8 de juny de 2010 


