Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General de Qualitat Ambiental

Il·lustríssim/a senyor/a,
Em plau comunicar-vos que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha fet pública al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4824, de 19 de febrer de 2007, la Resolució
MAH/337/2007, de 8 de febrer de 2007, per la qual es fa pública la segona convocatòria d’ajuts
per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior,
corresponent a l’any 2007 (codi de la convocatòria 03/01/07).
Com bé sabeu, els ajuntaments han d’adequar, abans del 31 d’agost de 2009, l’enllumenat exterior
públic per donar compliment a les prescripcions establertes en la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i en el Decret
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. Així
doncs, la finalitat d’aquests ajuts és donar suport als ajuntaments en l’adaptació de enllumenat
exterior públic existent a les prescripcions de la normativa vigent.
Les bases reguladores per a la concessió d'ajuts d'actuació d'ordenació ambiental de la
il·luminació exterior de l'Ordre MAH/159/2006, de 29 de març, publicada al DOGC número 4611,
de 10 d'abril de 2006, regiran la convocatòria per a l‘any 2007.
Així mateix, aprofitem l’avinentesa per fer-vos un aclariment respecte la sol·licitud d’ajut i la
documentació que s’ha de presentar adjunta a aquesta sol·licitud.
-

La memòria explicativa, requerida en la base 4.1.c, no reemplaça la documentació tècnica i ha
d’incloure una taula on s’especifiquin la quantitat de làmpades, pàmpols, reguladors de flux i
reguladors horaris que s’instal·laran i la seva ubicació dins del municipi. És convenient que
aquesta memòria no excedeixi les 4 pàgines.

-

A
la
pàgina
web
del
Departament
de
Medi
Ambient
i
Habitatge
(http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/lluminosa/) hi trobareu les bases
reguladores dels ajuts, la convocatòria d’ajuts 2007, el model de sol·licitud a emplenar requerit
en la base 3.3 i el model de certificat de compliment de l’Article 13 requerit en la base 4.1.g.

L’Oficina per a la prevenció de la contaminació lluminosa està a la vostra disposició per
assessorar-vos en cas de que us sorgeixi algun dubte.
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