
SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE 
LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PER A L’ANY 2013, ADREÇADA A 
PERSONES FÍSIQUES I PERSONES JURÍDIQUES TITULARS 
D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES SUBJECTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 
DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES 
ACTIVITATS (CONVOCATÒRIA)  
 
Organisme atorgant: Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i 
Sostenibilitat  
 
Beneficiaris:  
… 
b) Les persones físiques o les persones jurídiques titulars d’activitats econòmiques 
subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. No poden acollir-se a aquestes subvencions les persones jurídiques 
titulars d’activitats econòmiques mòbils o de caràcter temporal.  
 
Accions subvencionables: Poden ser objecte de les subvencions regulades per 
aquestes bases les actuacions d’adequació de les instal·lacions d’il.luminació 
exterior existents situades en espais que, d’acord amb el Mapa de la protecció 
envers la contaminació lluminosa, es troben en:  

- Zones de protecció màxima envers la contaminació lluminosa (zona E1)  
- Zones de protecció alta (zona E2) envoltades completament per una zona 

E1. 
- Zones de protecció moderada (zona E3) envoltades completament per una 

zona E1. 
- Espais situats en zona de protecció alta (zona E2) a primera línia de mar o a 

la riba d’aigües continentals.  
 
Les actuacions subvencionables han d’incloure alguna de les accions següents:  
- Substitució de làmpades d’incandescència, vapor de mercuri d’alta i/o baixa 

pressió i halogenurs metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d’altra pressió 
i/o baixa pressió o per làmpades de tipus LED ambre (làmpades tipus LED 
que emeten llum que compleix aquestes tres condicions alhora: longitud 
d’ona dominant entre els 585 i els 595 nm, emissió de radiació 
electromagnètica per sota dels 500nm inferior a l’1% del total i sense 
presència de cap pic d’emissió al voltant dels 440nm)  

- Substitució de pàmpols d’un llum que emeten un flux d’hemisferi superior 
instal·lat superior a l’1% per d’altres que emeten com a màxim l’1%.  

- Instal·lació de reguladors horaris.  
- Instal·lació de reguladors de flux lluminós.  

 
Termini de realització: Són objecte de subvenció les actuacions d’adequació de la 
il·luminació exterior realitzades o a realitzar durant els anys 2011,2012, i 2013.  
 
Quantia: L’import de les subvencions és com a màxim del 50% del cost de 
l’actuació subvencionable, amb un límit màxim de 40.000 euros per sol·licitant.  
 
Termini de presentació de les sol·licituds: Fins el 17 de gener de 2013. 
 
 
 
 

 


