Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Recull de Proposicions sobre la Contaminació Lumínica

Proposició no de llei sobre l'establiment de projectes d'enllumenat públic de menor consum energètic i
de lluita contra la dispersió.
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una normativa que reguli la instal·lació de punts lluminosos
per a evitar la contaminació de la llum.
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una normativa que reguli la instal·lació de punts lluminosos
per a evitar la contaminació de la llum.
Proposició no de llei sobre la regulació i el control dels canons de raigs làser per a usos publicitaris i
comercials.
Resolució 616/V del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’una normativa que reguli la
instal·lació de punts lluminosos per a prevenir la contaminació per la llum.

English summary
This document includes some of the proposals and resolutions approved by the catalan Parliement that
address the problem of light pollution.
PROPOSALS
•

The catalan Parliement wants the Executive Council to ask that all public lightning projects and lightning
in roads that belong to the catalan government , pay atterntion and look for 1) the best possible energetic
efficiency by using high/low pressure sodium lamps, disregarding all lamps using mercury and 2) not
allowing the usage of non shielded lamps in order to avoid light disperssion towards the sky.

•

The catalan Parliement wants the Executive Council to prepare a normative to regulate the installation of
light sources that might disrupt the quality of the lightning of the nightly athmosphere.

•

The catalan Parliement wants the Executive Council (Government) to set up a technical committee that,
in less than one year, will deliver a regulatory proposal to prevent light pollution in Catalonia.

RESOLUTION
•

The catalan Parliement wants the Government to set up a technical committee that, in less than one year,
will deliver a regulatory proposal to prevent light pollution in Catalonia.
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20 de febrer de 1996

Proposició no de llei sobre l'establiment de projectes d'enllumenat públic de
menor consum energètic i de lluita contra la dispersió.
Tram.250-00084/05
Presentació: Sr.Manuel Nadal i Farreras, juntament amb quatre altres diputats del Grup Socialista al
Parlament de Catalunya. Admissió a tràmit: Mesa del Parlament. 13.02.1996
A la Mesa del Parlament
Manuel Nadal i Farreras, Joan Ganyet i Solè, Celestino Corbacho i Chaves, Manuela De Madre i Ortega i
Montserrat Tura i Camafreita, diputats del Grup Socialista, fent ús d'allò que disposen els articles 132 i 133
del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei, sobre l'establiment de projectes
d'enllumenat públic.
La contaminació lumínica és la lluentor o resplendor del cel nocturn produït per la difusió de la llum artificial.
La causa fonamental d'aquesta contaminació és la utilització en la xarxa elèctrica pública de punts de llum que
no tenen les pantalles adequades per a dirigir la llum a on es necessita i que impedeixin la dispersió cap al cel
sobre el nivell de l'horitzó.
La contaminació lluminosa repercuteix en un sobreconsum d'energia elèctrica ja que una part important de la
llum es dispersa i no és utilitzada adequadament. També la utilització de les bombetes de vapor de mercuri
comporta una despesa de un 70% més que les de vapor de sodi d'alta pressió i d'un 140% més que les de baixa
pressió.
La contaminació lluminosa a part de suposar un cert malvessament energètic comporta unes dificultats en
l'observació astronòmica que han obligat a la CC.AA. de Canàries a una Llei que reguli la contaminació
lumínica.
Caldria que hi hagués una legislació estatal sobre protecció atmosfèrica que incorporés la lluita contra la
contaminació lluminosa.
En l'àmbit del Govern de la Generalitat es podrien impulsar mesures de caràcter positiu que estimulessin
l’execució de projectes d’il·luminació que complissin els requisits de menor consum energètic i de lluita
contra la dispersió.
Es per tots aquests motius que els diputats sotasignats formulen la següent
PROPOSICIO NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a exigir que els projectes d’il·luminació pública pròpia,
en carreteres de la Generalitat o subvencionades pel Govern (dins el PUOIS o altres línies) contemplin les
següents mesures:
1. Tots els projectes d’il·luminació pública buscaran un òptim d'eficiència energètica incorporant bombetes de
vapor de sodi d'alta i baixa pressió, rebutjant les bombetes de vapor de mercuri.
2. No s'autoritzaran fanals de tipus globus i s’instal·laran els fanals de manera que les pantalles opaques
impedeixin la dispersió lumínica cap el cel.
Palau del Parlament, 1 de febrer de 1996

Manuel Nadal i Farreras, Joan Ganyet i Solè, Celestino Corbacho i Chaves, Manuela De Madre i Ortega i
Montserrat Tura i Camafreita
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23-febrer-1998

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una normativa que reguli la
instal·lació de punts lluminosos per a evitar la contaminació de la llum.
Tram: 250-01360/05
Presentació: Sr. Manuel Nadal i Farreras, juntament amb quatre altres diputats del Grup Socialista al
Parlament de Catalunya.
Reg.: 27671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.02.1998

A la Mesa del Parlament
Manel Nadal i Farreras, Daniel Tarradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto, Pere Jordi Piella i Vilaregut i
Marina Geli i Fàbrega, diputats del Grup Socialista, fent ús d’allò que disposen els articles134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei sobre la contaminació lumínica.
A la comarca del Pla de l’Estany ha sorgit un important episodi de contaminació lumínica amb la instal·lació
de diversos punts emissores de raigs làser com a elements propagandístics de locals nocturns.
El President del Consell Comarcal ha argumentat que no hi ha legislació de la contaminació lumínica i que
per tant no es pot regular o controlar la instal·lació i emissió d’aquests raigs làsers.
Per tots aquests motius presentem la següent:

PROPOSICIO NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a elaborar una normativa que reguli la instal·lació de
punts lluminosos, que puguin malmetre la qualitat lumínica de l’atmosfera nocturna.
Palau del Parlament, 5 de febrer de 1998

Manel Nadal i Farreras, Daniel Tarradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto, Pere Jordi Piella i Vilaregut i
Marina Geli i Fàbrega
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6-abril-1998

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una normativa que reguli la
instal·lació de punts lluminosos per a evitar la contaminació de la llum.
Tram. Tram. 250-01360705
Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 31.03.98
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.: 30357)
Esmena núm. 1
De modificació
G.P. de Convergència i Unió
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a constituir una comissió tècnica perquè en el termini
màxim d’un any, elabori un projecte de norma reguladora de la contaminació lumínica a Catalunya.

6-abril-1998

Proposició no de llei sobre la regulació i el control dels canons de raigs làser
per a usos publicitaris i comercials.
Tram.Tram. 250-01370/05
Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 31.03098
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 30356)
Esmena núm. 1
De modificació
G.P. de Convergència i Unió
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a constituir una comissió tècnica perquè, en el termini
màxim d’un any, elabori un projecte de norma reguladora de la contaminació lumínica a Catalunya.
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22-juny-1998

Resolució 616/V del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’una
normativa que reguli la instal·lació de punts lluminosos per a prevenir la
contaminació per la llum.
Tram: 250-01360/05
Adopció: Comissió d’Indústria, Energia Comerç i Turisme.
Sessió núm. 26, 09.06.1998, DSPC-C 330
Comissió d’Indústria, energia, Comerç i Turisme
La Comissió d’Indústria, energia, Comerç i Turisme, en sessió tinguda el dia 9 de juny de 1998, ha estudiat el
text de les Proposicions no de llei sobre l’elaboració d’una normativa que reguli la instal·lació de punts
lluminosos per a evitar la contaminació per la llum, presentada pel diputat Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Socialista al Parlament de Catalunya (Tram. 250-01360/05), i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 30357); i sobre la regulació i el
control dels canons de raigs làser per a usos publicitaris i comercials, presentada pel diputat Sr. Joan
Puigcercós i Boixassa, juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (tram. 250-01370/05), i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 30357).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent:
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta al Govern a constituir una comissió tècnica per a que en el termini màxim
d’un any, elabori un projecte de norma reguladora per a prevenir la contaminació per la llum a Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de juny de 1998
El secretari en funcions
Josep Maria Rañé i Blasco

El president de la comissió
Jaume Jané i Bel
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