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Aquest document recull les propostes rebudes a través de correu electrònic que tenen relació 
en la consulta prèvia plantejada. S’annexen, en primer lloc, les aportades per a grups d’interès 
registrats i, posteriorment, la resta.  
 
 

A. Propostes presentades per a grups d’interès registrats: 
 
Document 1. Ajuntament de Torroella de Montgrí 
 
Document 2. Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya 
 
Document 3. Cel Fosc, Associació contra la contaminació lumínica 
 
Document 4. Ajuntament de Torre de Fontaubella 
 
Document 5. Ajuntament de Barcelona 
 
 

B. Propostes presentades per a particulars 
 
No s’han presentat propostes per correu per part de particulars. 
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DOCUMENT 1. AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
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DOCUMENT 2. COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 
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DOCUMENT 3. CEL FOSC, ASSOCIACIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

 
PROPOSTES  DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 190/2015 

1.- Modificació de la definició de zones E1. 

En el redactat actual del Mapa de protecció envers la contaminació lumínica es contemplen 

com a zones E1 "les platges, les costes i les ribes d'aigües continentals no integrades en els 

nuclis de població o en nuclis industrials consolidats". Tanmateix, apareixen com a zones E1 

nombroses àrees marítimes ubicades davant de nuclis de població, i aquesta protecció es 

justifica per l'existència d'espècies de flora o fauna marines en la zona,  que cal protegir. Atès el 

creixent increment dels estudis d'impacte ambiental negatiu de la llum en les espècies marines 

de tota mena, aquesta circumstància afavoreix i cronifica l'existència d'una forta intrusió 

lumínica cap el medi marí, procedent de ports i passeigs marítims de les zones urbanes. 

També això fa possible que, en casos concrets, es pugui enviar llum des d'una zona E3 no 

urbanitzada cap una platja i el mar  -com ha passat en el recent cas del municipi de Santa 

Susanna-, la qual cosa facilita que les platges puguin esdevenir a la nit zones lúdiques quan, en 

la seva immensa majoria, són E2, o E1. Les activitats lúdiques nocturnes haurien d'estar 

explícitament prohibides a totes les platges. 

Es proposa, per tant, que es modifiqui la redacció de l'article 5 a), en el sentit de considerar tot 

el front marí de Catalunya com a zona E1. Tanmateix, seria convenient trobar la manera de 

condicionar en les zones urbanes llindant amb les marines, la instal.lació de lluminàries amb 

baixa temperatura de color, a fi de disminuir la dispersió de la llum intrusa cap el medi marí, en 

la línia d'allò que s'indica en l'article  5. c) 

2.- Supressió de les zones E4 

La zonificació del territori en quatre zones fou establerta a principis dels anys 90 del segle XX, i 

estava pensada per a ser aplicada en estats en els que es donava una gran distància entre les 

ciutats o pobles, com ara els EEUU. Tanmateix, la tecnologia de la il·luminació no estava 

majoritàriament dissenyada per tenir en consideració com a problema a evitar l'existència de la 

Contaminació Lumínica (de fet, es desconeixia majoritàriament la seva existència), de manera 

que primaven els dissenys de les lluminàries contaminants i es considerava que l'excés de llum 

no tenia efectes negatius, i era perfectament admissible. Trenta anys després, tot això ja no es 

pot admetre, i les actuals tecnologies permeten il·luminar correctament aquestes zones 

d'elevada activitat nocturna seguin els criteris que exigeix l'actual Reglament. Cal, per tant, 

suprimir-les per obsoletes. No fer-ho seria normalitzar la contaminació lumínica, cosa contrària 

als objectius de la Llei 6/2001.  

Es proposa, per tant, la supressió de l'apartat d) de l'article 5, així com l'eliminació de la darrera 

frase de l'article 6.2 , amb la consegüent modificació de la llei 6/2001. 

 

3.-  Introducció de les zones E0 

Els avenços que s'han produït darrerament en la determinació de zones del territori que, per la 

seva especial qualitat de cel nocturn, gaudeixen de certificacions emeses per la IDA o la 

Fundació Starlight (Dark Sky Parcs, Reserva Starlight), certificacions que comporten el 
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compromís de protegir i, si és possible, millorar aquesta qualitat, han motivat que la CIE, en la 

seva publicació CIE 150/2017, proposés l'adopció de la zona E0 per a aquestes àrees. 

Així doncs, d’acord amb els criteris establerts en la publicació CIE 150/2017 caldria incloure en 

l’article 5 la zona E0 (per reserves Starligth, punts de referència. . . ) i els corresponents valors 

límit, en les diferents taules de l’annex del Decret 190/2015, amb la consegüent modificació de 

la llei 6/2001.  

En les zones E0: Làmpades permeses a definir (es suggereix TC ≤ 2.000K), FHSinst ≤0,1% 

tant en horari de vespre com de nit. Il·luminació intrusa ≤ 0,25 lux en horaris vespre i nit,  

Intensitat lluminosa màxima en direccions determinades = 0 cd, Rètols lluminosos comercials 

prohibits, Enllumenats ornamentals prohibits . . . 

 

4.-  Modificació de l'horari de nit. 

L'actual redactat de l'article 9 especifica que "els ajuntaments poden establir en el seu terme 

municipal horaris de nit més amplis." No disposem d'informació al respecte de si algún 

ajuntament ho ha fet, però imaginem que no o ben pocs. Considerem, però, que la durada de 

l'horari de nit actual és excessiva i que només es justifica pensant més en ciutats grans, on 

l'activitat laboral o lúdica pot ser intensa en certes zones (i segons l'època de l'any en molts 

casos) que en pobles i ciutats mitjanes. L'ampliació de l'horari de nit significaria una notable 

reducció de la contaminació lumínica, sobretot per reflexió, així com un considerable estalvi 

energètic i econòmic per als municipis. 

Es proposa, doncs, modificar l'inici de horari de nit: a les 22:00h UTC en lloc de a les 23h. 

 

5.- Enllumenat comercial i publicitari. 

Atès que després de les diverses actuacions en els municipis de Catalunya per reduir la 

contaminació lumínica que produeix l’enllumenat públic, es pot observar que avui les principals 

fonts de contaminació lumínica són els enllumenats de particulars, en especial els enllumenats 

comercials, caldria una prohibició absoluta de les estores de llum sobre la vorera davant dels 

comerços i donar un termini breu per a la seva eliminació. Aquestes estores de llum davant de 

les botigues i dels comerços corresponen a antics criteris de màrqueting que son incompatibles 

amb la necessitat d’avui en dia de minimitzar la contaminació lumínica. En l’article 12. 7 f) del 

Decret ja es pretén regular la il·luminació intrusa d’aquestes estores, però ningú en fa cas. 

Es proposa que els enllumenats d'aparadors i de rètols comercials s’han d'apagar al mateix 

moment que es tanca la activitat, sense esperar a l'inici de l’horari de nit. Caldria també revisar 

a la baixa els valors de luminància màxima dels enllumenats comercials i publicitaris, en 

especial les tanques publicitàries a base de pantalles de leds així com les creus de les 

farmàcies i les tauletes que les API’s (agents de propietats immobiliàries) posen a l’aparador en 

substitució de fulls de paper i que mantenen encesos fins altes hores de la nit, sobreiluminant 

les voreres dels carrers. 
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6.- Modificació de l’article 22. 

En l'estat actual d'aplicació del Reglament, és una evidència que la major part de la 

contaminació lumínica de Catalunya prové dels enllumenats exteriors de particulars, que solen 

tenir instal·lats projectors amb intensitats, temperatures de color i inclinacions inadequades, 

encesos tota la nit sota la falsa presumpció d'incrementar la seguretat, i també d’instal·lacions 

esportives de gestió municipal que pateixen del mateix mal i que, a vegades no s'apaguen 

puntualment en cessar l'activitat. 

La realitat és que l'atribució als ajuntaments de la facultat d'inspecció i sanció no funciona, 

llevat d'algun cas excepcional, que només es dona quan algun ciutadà denuncia ser víctima 

d'una agressió a la seva salut per causa d'intrusió lumínica. Això últim, la ignorància del dret 

ciutadà a no ser víctima de la llum intrusa, constitueix una de les grans mancances que pateix 

el coneixement de la contaminació lumínica en el si de la nostra societat, atesa l'escassa 

presència del problema en els mitjans de comunicació i, fins i tot, en els programes educatius 

de la Secundària i el Batxillerat. La ciutadania, majoritàriament, ignora la seva existència o bé 

n'ha sentit a parlar, però no sap què és ni coneix els seus efectes negatius sobre el medi 

ambient i la salut. Tothom entén fàcilment que el fum i el soroll perjudiquen la salut i s'han 

d'impedir o regular, però la llum és silenciosa i no impedeix de respirar, per la qual cosa cal un 

més que notable esforç de divulgació per a crear una consciència ciutadana sòlida al respecte. 

El cas és que els ajuntaments s'inhibeixen de l'exercici d'aquesta funció d'inspecció i control. 

Per manca de mitjans materials i humans en alguns casos, o per simple desconeixement 

d'aquesta obligació en molts d'altres. En els municipis mitjans i petits, sobretot, es dóna, a més, 

la circumstància afegida que és difícil que  un càrrec electe, bé  sigui un regidor municipal o el 

propi alcalde, sancioni a un particular que produeix contaminació lumínica, senzillament perquè 

"s'hi juguen els vots". 

Per totes aquestes raons, no veiem altra possibilitat de capgirar aquesta situació que modificar 

l'article 22 en el sentit d'incrementar les atribucions de la Direcció General de Qualitat 

Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat quant al Règim d'Inspecció, Control i 

Sancionador, en especial en allò que fa referència a la potestat d'inspecció i sanció dels 

enllumenats de particulars. I no seguir actuant, com ara, solament en casos d'infracció molt 

greu i després de constatar la inacció de l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions. A tal 

fi, suggerim d'estudiar la possibilitat que els agents rurals incorporin a les seves tasques de 

vigilància la detecció de focus de contaminació lumínica en els municipis petits i els mossos 

d'esquadra en els municipis mitjans que no disposin de guàrdia urbana, la qual en seria la 

responsable en els municipis grans que en tinguin. 

També el Departament hauria de tenir la potestat de actuar d’ofici contra els ajuntaments que 

mantenen encesos tota la nit els enllumenats ornamentals, sobretot de campanars, que es 

poden veure habitualment encesos en els programes de TV3 del temps, a les matinades de 

l’hivern. 

 

7.- Canvis en l'article 14. 

Cal modificar el contingut  dels punts 3 i 4, dedicats als sistemes d’accionament per encesa, 

apagada i regulació de flux lluminós: els seus preceptes haurien de ser obligatoris per totes les 
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instal·lacions de més de 100w, i no només a partir de 1kw ja que, amb la tecnologia led, 

actualment les potències elèctriques dels llums han disminuït significativament i amb 1Kw es 

poden il·luminar extensions considerables. 

 

8.- Modificació dels annexos 1 i 2. 

D'ençà l'aprovació del Reglament, a l'any 2015, s'ha generalitzat el procés de substitució dels 

models habituals de làmpades de vapor de mercuri, vapor de sodi i halogenurs metàl.lics per 

les de leds. Els primers models de bombetes leds de temperatures de color iguals o properes 

als 5000K es caracteritzaven per un elevat rendiment de la relació lúmens/watt i per un notable 

percentatge d'emissió en la zona blava de l'espectre, la qual cosa propiciava la seva instal.lació 

per l'estalvi energètic que proporcionaven, malgrat ser un  tipus de llum massa fred, fins i tot 

ofensiu, però que oferia un alt índex de reproducció cromàtica (IRC). Tot i que ja aleshores es 

coneixien els efectes negatius de la llum blanca amb component blau sobre el medi ambient i la 

salut, la pressió del sector de fabricants i comercials va aconseguir que en el Reglament, 

s'admetessin com a làmpades de tipus III, instal.lables en zones E2 en horari de vespre i en 

Zones E3 i E4 en horari de vespre i de nit, "làmpades amb temperatura de color superior a 

3000K i igual o inferior a 4.200K". 

Però en els 5 anys que han transcorregut, han passat diverses coses: 

 (1) s'han multiplicat els estudis científics que acrediten, més enllà de qualsevol dubte, la gran 

nocivitat de la llum blanca amb component blau sobre el medi ambient i la salut, fins al punt que 

l'agència mèdica dels EEUU ho ha reconegut oficialment i recomana no instal.lar leds de 

temperatura de color superior als 3000K; 

(2) hi ha hagut també una progressiva evolució i millora de la tecnologia dels leds que ha 

conduit a la fabricació de dispositius que ofereixen actualment un elevat rendiment lúmens/watt, 

així com un notablement alt IRC amb temperatures de color de 2700K i 2200K, cosa que facilita 

la seva instal.lació per la disminució del consum que proporcionen i la remarcable reproducció 

de color que donen, la qual cosa las fa actualment adients per a ser instal.lades en zones 

urbanes de caràcter comercial on sigui necessari propiciar la reproducció dels colors; 

(3) s'han realitzat estudis científics sobre l'increment o disminució de la contaminació lumínica 

en les ciutats on s'ha passat de la majoritària implantació del Vapor  de Sodi d'Alta Pressió a 

leds de llum blanca amb component blau, i s'ha vist que, lluny de disminuir, malgrat la major 

focalització de la llum que els leds ofereixen, aquesta augmenta degut a la suma d'una major 

il.luminància, propiciada per la disminució del consum, que permet incrementar la intensitat 

lumínica baixant el cost econòmic, més la superior dispersió de la llum blanca en els aerosols i 

gasos de l'atmosfera degut a l'efecte Rayleigh. Contràriament a allò que ja és un tòpic de la 

publicitat dels leds, i que es repeteix en les notícies periodístiques que parlen de la seva 

instal.lació, aquests no estan disminuint la contaminació lumínica, sinó incrementant-la. 

En conclusió: no hi ha actualment cap justificació per a seguir instal.lant leds de temperatura de 

color amb component blanc-blau, per  la qual cosa es proposen les següents modificacions: 
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1) Eliminar del Reglament qualsevol referència de les làmpades de V.M., com la que hi ha a 

l’article 4 j) 

2) En l’annex 1  

Contingut del Projecte Tècnic, punt 7 Càlculs luminotècnics de la instal·lació: Incloure 

obligatòriament justificació del nivell d’il·luminació previst, amb les taules 1, 3 i 6 (degudament 

emplenades i firmades pel tècnic autor del projecte o per l’instal·lador en cas de memòria 

tècnica), de paràmetres per la selecció de l’enllumenat de la CIE 115:2010, que s’haurien de 

incorporar com annex de la modificació del Decret. 

3) En l'annex 2 

Canviar les actuals temperatures de color de làmpades tipus III i II per: 

Làmpades tipus III: TC ≤ 2.700K. Làmpades tipus II TC ≤ 2.200K  

4) Revisar a la baixa els valors d'intensitat lluminosa màxima en direcció a àrees protegides E1, 

E2 (no haurien de ser superiors a 200cd/m2 o, en tot cas, indicar valors de luminància màxima 

permesa en lloc d'intensitat lluminosa). 
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DOCUMENT 4. AJUNTAMENT DE TORRE DE FONTAUBELLA 
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DOCUMENT 5. AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


