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© Carlos Castillejo
Efecte de la contaminació lumínica amplificat per la 
boira a la costa central catalana.
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La il·luminació
exterior 
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L
a llum natural diürna és la més adequada per a la visió de l’ull 
humà i permet una immillorable visibilitat de l’entorn, per la 
qual cosa sempre que sigui possible s’ha d’evitar fer les activi·
tats amb il·luminació artificial i aprofitar la llum natural.

La il·luminació artificial durant la nit és un dels requisits imprescindi·
bles per a l’habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menor 
mesura, de les zones rurals, i és també necessària per a la realització 
d’un gran nombre d’activitats lúdiques, comercials o productives; a 
més, millora la seguretat ciutadana, reforça la prevenció de riscos 
laborals en espais concrets, i és necessària per garantir la seguretat 
industrial de determinades instal·lacions. 

Un disseny o un ús inadequat de les instal·lacions d’enllumenat pro·
dueix contaminació lumínica, en tant que pertorba les condicions 
naturals del medi nocturn i pot afectar els ecosistemes i la biodi·
versitat i tenir conseqüències perjudicials per al medi ambient en 
general.

La contaminació lumínica dificulta la visió del cel, el qual forma part 
del paisatge natural i és un bé immaterial i un patrimoni comú que 
cal protegir. A més, un enllumenat nocturn excessiu o incorrecte pot 
causar molèsties en produir enlluernament o envair l’àmbit privat.

Un enllumenat que respongui a criteris coherents i racionals fa pos·
sible un notable estalvi energètic i, de manera indirecta, una dismi·
nució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Per tant, la prevenció de la contaminació lumínica ha de ser un re·
quisit bàsic en les polítiques de desenvolupament sostenible. 

Bombolla lumínica per excés de llum
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Prevenció de la
contaminació
lumínica 

C
atalunya té una llarga tradició en la protecció del 
medi nocturn. L’any 2001 va aprovar la primera 
llei d’aplicació a tot el territori d’una comunitat 
autònoma en matèria de prevenció de la conta·

minació lumínica, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’orde·
nació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn.

La Llei 6/2001 té com a objecte regular els aparells d’il·
luminació exterior i interior, pel que fa a la contaminació 
lumínica que poden produir. Les seves finalitats són:

•   Mantenir al màxim possible les condicions naturals de 
les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i 
dels ecosistemes en general.

•   Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exte·
riors i interiors mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva 
de la seguretat.

•   Evitar la intrusió lumínica i, en tot cas, minimitzar·ne les 
molèsties i els perjudicis.

•   Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumíni·
ca en la visió del cel.



7



8

Prevenció de la contaminació lumínica

El Decret 190/2015, de 25 d’agost, de  
desplegament de la Llei 6/2001, regula els 
sistemes d’il·luminació de nova instal·lació 
i la modificació i l’ampliació de les instal·la-
cions existents, i és d’aplicació per a  
instal·lacions tant públiques com privades.

Una il·luminació
racional i
respectuosa 
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D’acord amb els preceptes de la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, 
un bon sistema d’il·luminació d’un indret s’ha de dissenyar de ma·
nera que permeti desenvolupar adequadament l’activitat humana i 

alhora previngui la contaminació lumínica i afavoreixi l’estalvi i l’aprofitament 
d’energia, per tant, cal:

•   Adequar la quantitat de llum a les necessitats de l’activitat que es vol dur a 
terme.

•   Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar.

•   Mantenir els llums apagats quan no es du a terme cap activitat.

•   Utilitzar làmpades d’alta eficàcia lluminosa adequades a la visió humana.

Els criteris fonamentals que determinen les característiques de la il·luminació són:

•   La vulnerabilitat de la zona envers la contaminació lumínica on estigui ubicada.

•   L’horari de funcionament de la instal·lació d’il·luminació.

•   L’ús al qual va destinat l’enllumenat.
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Prevenció de la contaminació lumínica

Mapa de la protecció

envers la contaminació

lumínica

E l territori es classifica en zones en funció de la seva vulnerabi·
litat enfront a la contaminació lumínica. Aquesta zonificació 
és reflecteix en el Mapa de la protecció envers la contaminació 

lumínica a Catalunya, en el qual s’indiquen les zones de protecció i 
els punts de referència.

Zonificació de protecció

El territori català es divideix en quatre zones de protecció en funció de 
la vulnerabilitat del medi nocturn envers la contaminació lumínica, 
on el grau de més protecció serà per a les zones E1 i el de menys 
protecció per a les zones E4.

Zones E1
Espais d’interès natural (PEIN), xarxa Natura 2000, platges, cos-
tes i ribes d’aigües continentals, no integrades en nuclis.

Zones E2
Sòl no urbanitzable fora de les zones E1 i les que aprova el departa·
ment a proposta de l’ajuntament.

Zones E3 

Àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urba-
nitzable i àrees que, tot i ser no urbanitzables, tenen un ús intensiu 
durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada acti·
vitat comercial o d’oci, a proposta de l’ajuntament.

Zones E4 
Àrees en sòl urbà d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de 
persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci. A proposta 
de l’ajuntament. La distància mínima entre les zones E4 i E1 és de 2 km.
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Punts de referència

En els llocs d’especial valor astronòmic o natural que estiguin en zona E1 es poden establir 
punts de referència per tal d’augmentar·ne la protecció. A l’entorn de cada punt de referència 
s’estableix una àrea d’influència que es determina en funció de l’orografia de l’entorn.

Els indrets d’especial valor astronòmic 
o natural es presten a la localització 
d’observatoris d’alt interès científic i 
didàctic, com el Centre d’Observació de 
l’Univers, situat al Montsec.

Font: Parc Astronòmic del Montsec · © Mar Tapia 
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Espais amb un cel nocturn de qualitat

Amb independència de les zones de protecció i dels punts de referència 
reflectits en el Mapa, es poden declarar espais amb un cel nocturn de 
qualitat les àrees en què es considera convenient preservar la qualitat del 
seu cel nocturn i distingir·la amb l’objectiu de promocionar el seu valor.

Els espais que poden ser declarats com a espai amb un cel nocturn de 
qualitat han de complir:

•   Àrees amb una brillantor del fons de cel amb valors superiors a  
20 mag.arcsec·2, és a dir, hi ha visibilitat de la Via Làctia la majoria 
del temps (segons les condicions meteorològiques). 

•   Espais accessibles a la ciutadania, que poden ser espais d’interès 
natural, entorns d’observatoris astronòmics o zones urbanes com 
parcs, jardins, etc.

22-23

21,4-22

21-21,4

20,5-21

20-20,5

19,5-20

19-19,5

18,5-19

18-18,5

17,5-18

17-17,5

Recorreguts al voltant de la ciutat de Lleida.  
Mesurament de la brillantor del fons del cel en mag.arcsec-2
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1. La contaminació atmosfèrica i els seus efectes

Castell de Llordà
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Prevenció de la contaminació lumínica

Regulació
horària

Amb l’objectiu d’adaptar l’horari de funcionament de la il·lumi·
nació artificial i els nivells d’il·luminació a l’activitat humana, es 
determinen dues franges horàries.

•   L’horari de vespre: des que es pon el sol fins que comença l’horari 
de nit. 

•   L’horari de nit o nocturn és la franja horària compresa entre les 0.00 
hores en horari oficial d’hivern i la 1.00 hora en horari oficial d’estiu, 
fins a la sortida del sol. A les zones E1 i E2, fora del nucli urbà l’horari 
de nit s’inicia una hora abans.

Els ajuntaments poden definir horaris de nit més amplis, però no reduir·los.

Només és possible establir períodes especials d’il·luminació per part 
dels ajuntaments en el període nadalenc, per les festivitats locals o en 
esdeveniments nocturns singulars, festius, firals, esportius o culturals a 
l’aire lliure. 
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Exemple de desajust horari
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L’enllumentat ornamental 
s’ha d’apagar en horari de nit.
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Prevenció de la contaminació lumínica

La llum

La llum és la regió de l’espectre electromagnètic que l’ull humà és 
capaç de percebre. La radiació electromagnètica en aquest rang 
de longituds d’ona s’anomena llum visible o simplement llum.

La llum blanca és la suma de totes les longituds d’ona que percebem. 
Cada color és un rang de longituds d’ona. Els diferents colors, en 
funció de la seva longitud d’ona, els podem apreciar, per exemple, 
en l’arc de Sant Martí, on el violeta és el color de longitud d’ona més 
curta i el vermell, el de longitud d’ona més llarga.

L’ull humà, a partir d’uns certs nivells d’il·luminació, té màxima sen·
sibilitat a la llum de longitud d’ona d’uns 550 nm (nanòmetres), que 
correspon a un color groc·verd. I té molt poca sensibilitat per sota 
dels 440 nm, que correspon al color violat. D’altra banda, les radia·
cions ultraviolades, les blaves i les infraroges, poden produir danys a 
la retina, a la còrnia o cataractes.

Espectre electromagnètic
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Prevenció de la contaminació lumínica

Les formes de captació de la llum són variades. La fisiologia de 
l’ull canvia en funció de l’espècie animal, variant també la seva 
sensibilitat a les radiacions electromagnètiques.

Els organismes comparteixen l’espai, però no la seva percepció. No 
podem esperar que la llum ens afecti a tots de la mateixa manera. 
Alguns insectes, per exemple, se senten atrets irresistiblement per 
la llum blanca. Les abelles –en les quals la seva llum visible està 
desplaçada respecte de la dels humans– no poden veure el que 
per a nosaltres és llum vermella i, en canvi, sí que poden veure el 
que per a nosaltres són radiacions ultraviolades invisibles, fet que 
permet la pol·linització, ja que moltes flors tenen pigments que 
reflecteixen les radiacions ultraviolades.

A més, la capacitat de difusió de la llum de l’atmosfera varia en 
funció de la longitud d’ona. La dispersió de la llum d’ona curta 
és major que la de longituds d’ona llarga, com a exemple, la llum 
blava de tipus blau cel es difon quatre vegades més que la llum 
de longitud d’ona llarga corresponent als tons vermells. Aquesta 
propietat explica per què el cel és predominantment de color blau 
a les hores centrals del dia.

Aquest efecte natural també fa que la il·luminació artificial que 
emeti llum amb més contingut de radiacions de longitud d’ona 
curta, com el color blau i el violat, tingui més afectació en llargues 
distàncies, i per tant augmenti el seu impacte, contribuint més que 
les altres al fenomen de la contaminació lumínica.
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El cicle 
energètic
de la llum

D
e l’energia depèn la il·luminació artificial, la climatització, 
el transport, l’activitat industrial i comercial, etc. El con·
sum energètic s’ha incrementat de manera dràstica amb 
el pas del temps, i  s’observa que va lligat al grau de desen·

volupament assolit pels països, fet que provoca un repartiment de·
sigual entre les diferents regions del món. Actualment, aproximada·
ment, tres quartes parts de la població mundial utilitzen només una 
quarta part de l’energia produïda.

Són necessàries polítiques d’estalvi i eficiència energètica per afron·
tar el principal desafiament del sistema energètic actual: assolir una 
economia i una societat de baixa intensitat energètica i baixa emis·
sió de carboni, que sigui innovadora, competitiva i sostenible a mitjà 
i llarg termini.

Part de l’energia elèctrica que consumim es produeix mitjançant 
la combustió de combustibles fòssils, que genera emissions con·
taminants de diòxid de carboni (CO2) i òxids de nitrogen (NOx) en·
tre altres, i en centrals nuclears, que generen residus radioactius.

L’aplicació de mesures per prevenir la contaminació lumínica suposa 
a la vegada la reducció del consum energètic, de recursos naturals 
i la disminució de l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera.

La contaminació lumínica es tradueix en un malbaratament de 
l’energia, amb el consegüent impacte ambiental associat a la seva 
producció, transformació, transport i consum final. 
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Prevenció de la contaminació lumínica

Dissenyant la  
instal·lació d’il·luminació  

amb criteris d’eficiència ener-
gètica i de prevenció de la conta-
minació lumínica, i donant-ne un 
ús adequat, per tal que el màxim 

d’energia lluminosa sigui llum 
útil, es poden assolir estalvis  

de prop del 40% del  
consum energètic. 

Llum útil

Radiació  
no visible

Llum en quantitat
excessiva

Llum 
en direccions
no desitjades

Desajust
horari

Co2

Co2

Nox ...

Nox ...
Nuclear

Altres
no renovables

Altres renovables

fotovoltaica

Hidroelèctrica

Eòlica

Cicles combinats

Cogeneració

L’enllumenat públic 
pot suposar el  
50% de la despesa 
energètica municipal 
i el 2% del seu 
pressupost.

ENERgIA 
LLUMINoSA

Font: ICAEN
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Làmpades

Les làmpades que s’han d’utilitzar són les que emeten, 
majoritàriament, radiacions visibles per a l’ull humà i, 
entre aquestes, les de menys impacte ambiental sobre els 
ecosistemes, per tant, cal fer servir làmpades que emetin 
llum majoritàriament en l’espectre dels grocs, i limitin 
l’emissió de llum en l’espectre proper als blaus.

L’altre criteri a tenir en compte és el d’utilitzar les làmpades de 
major eficiència energètica, que permeten estalviar fins a un 35% 
del consum elèctric.

Característiques  
dels aparells  
en instal·lacions  
d’il·luminació exterior

Làmpades
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Prevenció de la contaminació lumínica

Làmpades que 
han de cessar
el seu funcionament 

Bé sigui per la seva obsolescència, o bé pel seu impacte ambiental, 
hi ha una sèrie de làmpades que la normativa estableix que han 
de cessar el seu funcionament:

• Làmpades que no són de vapor de sodi o d’altres tecnologies 
de característiques espectrals similars, ubicades en zones E1.

• Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió.

Han de cessar el seu funcionament:

• abans del 31 de desembre de 2016 en l’enllumenat públic. 

• abans del 31 de desembre de 2018 en les instal·lacions de 
titularitat privada.
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L’estructura i l’orientació del llum és determinant a l’hora 
de prevenir la contaminació lumínica i aconseguir el màxim 
aprofitament del flux lluminós. 

Abans de seleccionar el llum, cal estudiar les característiques 
de l’espai que es vol il·luminar i les diferents possibilitats 
d’instal·lació dels llums (alçada, distribució, etc.) per escollir la 
tipologia del llum que s’adapti millor a les necessitats. 

L’elecció del llum s’ha fer tenint en compte que, un cop 
instal·lat, aquest ha d’emetre el mínim de llum possible cap al 
cel i els entorns que no es volen il·luminar. També és important 
que el seu rendiment sigui elevat, difonent un alt percentatge 
de la llum emesa per la làmpada. 

Llums

incorrecte

incorrecte

incorrecte

molt incorrecte

correcte

acceptable

correcte

correcte
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En el cas de tractar·se de projectors és important enfocar·los 
correctament per evitar la intrusió lumínica, enlluernaments o 
enviar la llum cap al cel.

Els llums que emeten més del 50% de la llum cap al cel 
han de cessar el seu funcionament el 31 de desembre 
de 2016 en l’enllumenat públic, i el 31 de desembre de 
2018 en les instal·lacions de titularitat privada.

incorrecte correcte correcte molt correcte
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Característiques de les instal·lacions d’enllumenat

El Decret 190/2015 concreta les diferents característiques de les 
instal·lacions en funció de l’ús al qual es destina l’enllumenat, per 
tal que el seu disseny respongui a criteris coherents i racionals.

•   Enllumenat exterior específic.

•   Enllumenat exterior viari i per a vianants.

•   Enllumenat exterior industrial.

•   Enllumenat exterior esportiu.

•   Enllumenat exterior de seguretat.

•   Enllumenat de senyalització d’aerogeneradors.

•   Enllumenat exterior comercial i publicitari.

•   Enllumenat exterior ornamental.

•   Enllumenat exterior esporàdic.

La norma catalana estableix la tipologia de làmpada, el tipus de 
llum i el nivell màxim d’il·luminació amb què s’ha de dissenyar la 
instal·lació en funció de les necessitats de l’activitat que es du a 
terme, respectant en tot moment els requisits de seguretat. 
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Zona E1 Zona E2 Zona E3 Zona E4

Làmpades (1)

Vespre
Vapor de sodi /
LED tipus ambre

≤ 4.200 K ≤ 4.200 K ≤ 4.200 K

Nit
Vapor de sodi /
LED tipus ambre

≤ 3.000 K ≤ 4.200 K ≤ 4.200 K

Zona E1 Zona E2 Zona E3 Zona E4

FHS (%)
Vespre 1 5 10 15 

Nit 1 1 5 10 

Zona E1 Zona E2 Zona E3 Zona E4

Il·luminació
intrusa (lx)

Vespre 2 5 10 25

Nit 1 2 5 10

La llum necessària

Les característiques permeses i els nivells màxims fixats per la 
norma catalana de protecció del medi nocturn, en funció de l’horari 
d’ús i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica en 
què està ubicada la instal·lació, són les següents: 

Làmpades

Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions 
electromagnètiques que estableix el Decret. En el cas de no 
poder justificar·ne documentalment el percentatge, s’accepten 
les equivalències amb les temperatures de color descrites a la 
taula. 

Llums

En els llums es limita el percentatge màxim de flux d’hemis-
feri superior instal·lat (fHSinst), és a dir, el percentatge de 
llum que és emès cap al cel respecte del flux de llum total 
emès pel llum. Els límits d’FHSinst són els següents:

Limitacions de llum molesta

Es limita la llum que excedeix l’àrea en la qual és útil i envaeix 
zones on no és necessària, i pot causar molèsties o perjudicis, 
en forma d’il·luminació intrusa, que es mesura en lux (lx):

(1) Totes les làmpades que s’instal·lin en l’enllumenat exterior han de ser de 
classe d’eficiència energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions 
de mercuri de les directives de la Unió Europea, a excepció de les làmpades 
instal·lades en enllumenats de seguretat, senyals i anuncis lluminosos i en 
l’enllumenat nadalenc.
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Zona E1 Zona E2 Zona E3 Zona E4

Làmpades (1)

Vespre
Vapor de sodi /
LED tipus ambre

≤ 4.200 K ≤ 4.200 K ≤ 4.200 K

Nit
Vapor de sodi /
LED tipus ambre

≤ 3.000 K ≤ 4.200 K ≤ 4.200 K

Zona E1 Zona E2 Zona E3 Zona E4

FHS (%)
Vespre 1 5 10 15 

Nit 1 1 5 10 

Zona E1 Zona E2 Zona E3 Zona E4

Il·luminació
intrusa (lx)

Vespre 2 5 10 25

Nit 1 2 5 10



28

TIPUS DE VIA
CRITERIS IL·LUMINACIÓ (lux)

Intensitat de trànsit Mitjana

Autovies i autopistes IMD ≥ 25,000 30

15,000 ≤ IMD <25,000 20

IMD < 15000 15

Carreteres d’única calçada, 
doble sentit, vies ràpides

IMD ≥ 15000 30

IMD < 15000 20

Carreteres sense voreres  
i carreteres rurals

IMD ≥ 7000 30 / 20

IMD < 7000 15 / 10

Carreteres ràpides a ciutats, 
circumvalacions, rondes,  
vies principals de la ciutat  
i travessies de poblacions

IMD ≥ 25,000 30

15,000 ≤ IMD <25,000 20

7000 ≤ IMD <15,000 15

IMD < 7000 10

Vies urbanes secundàries, 
vies distribuidores locals

IMD ≥ 7000 20 / 15

IMD < 7000 10 / 7,5 / 5

Carreteres locals en àrees 
rurals

IMD ≥ 7000 20 / 15

IMD < 7000 10 / 7,5

Carrils bici fora àrees  
urbanes

Flux Alt 15 / 10

Flux normal 7,5 / 5

Àrees d’aparcament  
i estacions d’autobus

Flux Alt 25 / 20

Flux normal 15 / 10

Carrers residencials amb 
voreres per a vianants

Flux Alt 20 / 15 / 10

Flux normal 7,5 / 5

Zones de vianants, Àrees  
comercials, parades de bus

Flux Alt 25 / 20 / 15

Flux normal 10 / 7,5 / 5

NOTES

* Aquests valors mitjans no es poden superar en més d’un 20%

*  En l’horari de nit les instal·lacions han de reduir el seu flux lluminós per 
adequar·lo a la intensitat del trànsit

Nivells d’il·luminació per l’enllumenat exterior viari  
i per a vianants

S’han de complir els nivells màxims d’il·luminació i d’eficiència energètica mínims 
que estableix el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Regla·
ment d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques EA·01 a EA·07.

Quadre resum simplificat dels nivells d’il·luminació que estableix el Reial decret 1890/2008:
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Zona E1 Zona E2 Zona E3 Zona E4

Luminància enllu·
menat ornamental 
(cd/m2)

Mitjana 5 5 10 25

Màxima 10 10 60 150

Zona E1 Zona E2 Zona E3 Zona E4

Luminància màxima 
en rètols (cd/m2)

50 400 800 1.000

Superfície del rètol S ≤ 0,5 m2 0,5 m2 < S ≤2 m2 2 m2 < S ≤10 m2 S > 10 m2

Luminància màxima 
en rètols (cd/m2)

1.000 800 600 400

Nivells màxims de luminància per a l’enllumenat 
exterior ornamental

En el cas de l’enllumenat ornamental, es limita la brillantor de 
l’element il·luminat (façana, monument, estàtua, fonts, etc.). La 
magnitud fotomètrica és la luminància i la seva unitat la candela 
per metre quadrat (cd/m2).

En el cas d’il·luminació per realçar elements singulars de la superfície 
de façanes o monuments, s’apliquen els valors de luminància 
màxima. L’enllumenat exterior ornamental s’ha de mantenir 
apagat en horari de nit.

Nivells màxims de luminància d’enllumenat  
exterior comercial i publicitari

La brillantor dels aparadors, rètols, senyals, cartells, mobiliari urbà, 
edicles o construccions de petites dimensions, marquesines, cabines 
telefòniques i similars es limita en funció de la seva superfície i de la 
zona on estan ubicats. El valor màxim permès de luminància és el 
corresponent al més restrictiu d’entre les dues taules següents:

En horari de nit només és permès el funcionament de rètols 
lluminosos que compleixin una funció informativa necessària 
de localització de serveis (farmàcies, transports públics, hotels, 
benzineres, etc.) o seguretat viària, i únicament mentre es doni el servei.
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Prevenció de la contaminació lumínica

32

Una inversió
molt rendible 

Beneficis econòmics i mediambientals

La implantació de les mesures incloses en la normativa catalana de 
protecció del medi nocturn suposa una important reducció de l’impacte 
ambiental de les instal·lacions d’il·luminació.

La renovació de tots els aparells i les instal·lacions d’il·luminació exterior 
de Catalunya, per finalització de la seva vida útil, substituint·los per 
d’altres que compleixin els criteris del Decret 190/2015, aportarà els 
beneficis següents:

•   Estalvi energètic: es reduirà el cost energètic de l’enllumenat exte·
rior un 39% de mitjana, la qual cosa suposarà un estalvi anual d’uns 
92 milions d’euros en la despesa elèctrica del país i d’uns 500 GWh 
d’energia elèctrica cada any. S’incrementarà un 17% de mitjana l’efi·
ciència lluminosa de les fonts de llum que s’instal·lin.

•   Contaminació lumínica: es reduirà un 28% la llum que s’emet cap al 
cel, llum que actualment es malbarata.

•   Contaminació atmosfèrica: l’estalvi en el consum energètic suposarà 
la reducció de l’emissió del gasos generats en la producció d’electrici·
tat. En el cas dels òxids de nitrogen (NOx), la reducció equival a retirar 
de la circulació uns 900.000 turismes que recorrin 10.000 km a l’any.

•   Impacte sobre el canvi climàtic: la reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH), que intervenen en el canvi climàtic, serà su·
perior a 150.000 t CO2eq, quantitat equivalent a les emissions d’uns 
110.000 vehicles amb recorreguts de 10.000 km a l’any. 

•   Utilització de làmpades amb menor contingut de substàncies pe-
rilloses com el mercuri.

Els beneficis també seran perceptibles des del punt de vista de la 
preservació de la biodiversitat. Moltes espècies de costums nocturns 
veuran millorat i ampliat sensiblement el seu hàbitat natural.
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La foscor, un recurs 
cultural i paisatgístic 

S’estima que més del 80% de la població 
mundial no pot observar el paisatge que 
ofereix la nostra galàxia a causa de la 

contaminació lumínica que patim. 

El dret a un cel nocturn no contaminat que 
permeti gaudir de la contemplació del firmament 
ha de ser considerat com un dret inalienable de 
la humanitat.

La difusió de l’astronomia i dels valors científics 
i culturals associats s’ha de considerar com un 
contingut en l’activitat educativa.

A l’igual que en d’altres casos, el turisme pot 
convertir·se en un poderós instrument per 
desenvolupar una nova aliança a favor de la 
qualitat del cel nocturn. El turisme responsable, 
en totes les seves manifestacions, pot i ha 
d’integrar el paisatge del cel nocturn com 
un valor. La foscor del medi nocturn es pot 
convertir en un recurs dinamitzador de l’activitat 
econòmica d’una determinada destinació 
turística o zona.
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El Montsec,
Destinació Turística
i Reserva Starlight

La Fundació Starlight, avalada per la Unesco, ha inclòs a la 
zona del Montsec certificada com a Destinació turística, 
un total de 24 municipis pertanyents a les comarques de la 

Noguera i el Pallars Jussà. Onze d’aquests municipis també han 
estat distingits com a Reserva Starlight, d’especial qualitat del 
cel nocturn.

Les Destinacions turístiques Starlight són indrets visitables que 
compten amb qualitats excel·lents per a la contemplació del cel i la 
realització d’activitats turístiques relacionades amb aquest recurs. 
L’objectiu d’aquesta certificació, que valora conjuntament per 
primer cop ciència i turisme, és garantir poder gaudir de l’observació 
del cel i descobrir els valors naturals, culturals i paisatgístics que hi 
estan vinculats. En el moment de la publicació d’aquest document, 
a part del Montsec, només hi ha cinc llocs al món certificats com a 
destinació turística Starlight.

Les Reserves Starlight consisteixen en espais naturals amb un 
grau encara superior quant a la qualitat del cel nocturn i accés a 
la llum dels estels, així com amb una major exigència i compromís 
per defensar aquests elements. El Montsec es converteix en la 
tercera Reserva Starlight al món. 

La certificació Starlight del Montsec com a destinació turística i com 
a reserva representa un impuls per a les potencialitats de la zona a 
l’hora de configurar una oferta turística de qualitat diferenciada al 
voltant dels elements específics del Montsec, especialment del seu 
cel, un dels més privilegiats del món per a l’observació astronòmica.
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Cicle d’observacions astronòmiques al Montsec
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La universalització de l’accés a la il·luminació artificial a les societats 
modernes, la seva utilització desmesurada en molts casos, i el conti-
nu augment de la superfície urbanitzada, està generant una amenaça 
mediambiental a gran escala per la reducció progressiva dels espais 
del planeta que conserven condicions de foscor natural durant la nit.

Una societat avançada no pot permetre’s el malbaratament de recur-
sos energètics i ha d’integrar el paisatge nocturn com un valor essen-
cial que cal protegir.

mediambient.gencat.cat/contaminacioluminica




