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DECRET
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Re-
glament de desenvolupament de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllu-
menament per a la protecció del medi nocturn.

La Llei 6/2001, de 31 de maig, va regular l’or-
denació ambiental de la il·luminació per a la pro-
tecció del medi ambient de nit amb la finalitat de
mantenir, al màxim possible, les condicions na-
turals d’aquestes hores en benefici de les perso-
nes, de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en
general, de promoure l’eficiència energètica de
la il·luminació exterior, i d’evitar la intrusió de
llum artificial no necessària a cases i equipaments,
a fi de prevenir i corregir els efectes pertorbadors
de la contaminació lluminosa en la visió del cel.

El present Decret duu a terme el desenvolu-
pament reglamentari de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, que regula els aspectes relatius a les instal·-
lacions i els aparells d’il·luminació exterior i in-
terior pel que fa a la contaminació lluminosa que
poden produir.

El Decret regula els aspectes referents a la
zonificació de Catalunya segons la protecció del
territori a la contaminació lluminosa, determina
les característiques de les instal·lacions i dels
aparells d’il·luminació en funció de les zones de
protecció en què estan ubicats, i regula el fun-
cionament de l’enllumenat en els aspectes: es-
tacional, horari, manteniment i d’adequació de
la il·luminació existent.

Pel que fa al règim d’intervenció administra-
tiva, assigna les competències de la Direcció
general de Qualitat Ambiental i les dels ens
locals i preveu que l’Oficina per a la Prevenció
de la Contaminació Lluminosa adscrita a la Di-
recció General de Qualitat Ambiental del De-
partament de Medi Ambient i Habitatge, dugui
a terme les funcions que corresponen a aquest
Departament en l’àmbit de la prevenció, el con-
trol i la correcció de la contaminació llumino-
sa. Es regula la contractació administrativa i la
documentació que cal presentar a l’administra-
ció en els projectes d’il·luminació exterior, d’ac-
tivitats sotmeses al règim d’intervenció integral
de l’Administració ambiental, i també les sot-
meses a avaluació d’impacte ambiental.

Descriu les normes aplicables en matèria de
règim d’inspecció, de control i sancionador, i els
òrgans competents en aquesta matèria.

Fixa com a punt de referència l’Observatori
astronòmic del Montsec i en defineix la seva àrea
d’influència.

Per últim, estableix el termini per permetre
l’adaptació dels enllumenats existents a les deter-
minacions de la Llei 6/2001 i del present Decret.

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, a proposta del con-
seller de Medi Ambient i Habitatge i d’acord
amb el Govern,

DECRETO:

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest reglament és regular les
característiques de les instal·lacions i els aparells

d’il·luminació d’acord amb els criteris que esta-
bleix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn.

Article 2
Finalitats

Aquest reglament té per finalitat regular la
implantació de sistemes d’il·luminació per pro-
tegir el medi ambient a la nit, mantenir el mà-
xim possible la claror natural del cel, evitar la
contaminació lluminosa i prevenir els efectes
nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà,
i globalment millorar l’eficiència del procés que
comporti l’estalvi d’energia i de recursos natu-
rals.

Article 3
Àmbit d’aplicació

3.1 L’abast d’aquest Decret és d’aplicació a
les instal·lacions d’il·luminació exterior i interior
de titularitat pública i privada, pel que fa a la con-
taminació lluminosa que poden produir.

3.2 Les instal·lacions d’il·luminació exterior
de les infraestructures descrites a l’article 3.1 de
la Llei 6/2001 són exemptes del compliment de
les obligacions fixades en aquest reglament, ex-
clusivament en aquells espais, elements funci-
onals i àrees de protecció o zones de servei de
les instal·lacions destinades a les finalitats prò-
pies de la infraestructura.

Article 4
Definicions

4.1 A les definicions contingudes a l’article
4 de la Llei 6/2001, cal afegir als efectes d’aquest
reglament les següents:

a) Enlluernament pertorbador o fisiològic és
l’ofuscació de la vista, produïda per una llum
massa viva, la qual impedeix que l’ull humà
pugui percebre per separat dos objectes, és a dir
l’alteració de la capacitat visual produïda per un
fort desequilibri de luminàncies dins el camp
visual. És calcula com el percentatge d’incre-
ment que experimenta el valor llindar de con-
trast.

b) Flux lluminós és la potència lluminosa
emesa per una font. Es mesura en lúmens (lm).

c) Il·luminació és l’acció o l’efecte de fornir
de llum a alguna cosa i també il·luminació és la
magnitud fotomètrica igual al quocient entre el
flux lluminós rebut per una superfície i el valor
d’aquesta superfície. Es mesura en lux. Enllu-
menament.

d) Il·luminació intrusa és la llum artificial que
rep un objecte o espai sense que li correspon-
gui.

e) Índex d’enlluernament és el valor que
resulta de multiplicar el valor de la luminància
del pàmpol expressada en candeles per metre
quadrat (cd.m-2), pel valor de l’àrea de la super-
fície emissora de llum expressada en m2 elevada
a 0,25.

f) Intensitat lluminosa és el quocient entre el
flux lluminós emès per un llum en un angle sò-
lid sobre una direcció determinada i aquest angle
sòlid. La unitat de mesura és la candela, la qual
correspon a un lumen per estereoradian.

g) Luminància és una magnitud fotomètri-
ca relativa a la lluminositat o brillantor de ca-
dascun dels punts d’un cos lluminós, i és el quo-
cient entre la intensitat lluminosa emesa en una
direcció per un element infinitament petit de la
superfície al voltant d’un punt, i l’àrea d’aquest

element projectada ortogonalment sobre un pla
perpendicular a la direcció donada. Es mesura
en candeles per metre quadrat (cd.m-2).

h) Luxímetre és l’instrument o aparell per
mesurar els valors de la il·luminació en un punt
determinat o en una superfície.

i) Sistema de regulació de flux és un dispo-
sitiu que permet variar el flux lluminós emès per
la làmpada.

j) Pàmpol és el dispositiu format per ele-
ments opacs o translúcids, de distintes formes
(campana, fanal, globus, ovoide, piramidal, es-
feroïdal, etc.) que hom posa en un llum per di-
rigir la claror o flux lluminós cap a una zona
determinada que cal il·luminar i també evitar
que el raig lluminós molesti la vista. Permet
ubicar la làmpada i els components elèctrics.

k) Projector és un llum que conté un sistema
òptic, destinat a concentrar la llum dins d’un
angle sòlid determinat, generalment reduït a fi
d’obtenir una intensitat lluminosa elevada.

4.2 Als efectes del present Reglament, i en
desenvolupament de l’anomenada contaminació
lumínica a la Llei 6/2001, la contaminació llumi-
nosa es caracteritza per l’augment del fons de
brillantor del cel nocturn a causa de la disper-
sió de llum procedent de la il·luminació artifi-
cial. Aquest augment de llum artificial pertor-
ba i altera les propietats del medi receptor i posa
en risc la visió del cel nocturn i l’equilibri i la
funció dels ecosistemes.

4.3 Als efectes del present Reglament, i en
desenvolupament del concepte de flux d’hemis-
feri superior instal·lat regulat a la Llei 6/2001,
s’estableix que aquest s’obté a partir del càlcul
de la proporció de flux lluminós emès per sobre
del pla horitzontal del pàmpol d’un llum respec-
te al flux total emès pel llum. S’expressa en tant
per cent.

TÍTOL II
Règim regulador de la il·luminació

CAPÍTOL 1
Zonificació de Catalunya segons la protecció del
territori a la contaminació lluminosa

Article 5
Zonificació

5.1 D’acord amb el que estableix l’article 5
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, a Catalunya es
consideren quatre zones en funció de la seva
protecció a la contaminació lluminosa. El grau
de major protecció serà per a les zones E1 i el
de menor protecció seran les E4:

a) Les zones E1 són les zones de màxima
protecció a la contaminació lluminosa; corres-
ponen a les àrees coincidents amb els espais d’in-
terès natural, les àrees de protecció especial i les
àrees coincidents amb la Xarxa natura 2000.

b) Es considera com a zona E2 el sòl no ur-
banitzable fora d’un espai d’interès natural o
d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de
la Xarxa natura 2000.

c) Les zones E3 són les àrees que el plane-
jament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o
urbanitzable.

d) Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús
intensiu a la nit en activitats: comercials, indus-
trials o de serveis i també vials urbans principals.
Les determina l’ajuntament de cada municipi,
el qual haurà de notificar la proposta de zoni-
ficació al Departament de Medi Ambient i Ha-
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bitatge, que n’haurà de fer l’aprovació. No po-
den classificar-se zones E4 a menys de 2 km
d’una zona E1.

5.2 Els ajuntaments poden modificar el ti-
pus de zona de protecció a la contaminació llu-
minosa que s’assigna al seu terme municipal,
sempre que això no suposi una disminució del
nivell de protecció atorgada per aquest regla-
ment. Caldrà informar a l’Oficina per a la Pre-
venció de la Contaminació Lluminosa.

5.3 La il·luminació en sol urbà proper a
zones de màxima protecció (E1) o zones aquà-
tiques marines i continentals, serà especialment
respectuosa en evitar efectes pertorbadors en el
medi. Si escau, el Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge d’acord amb l’Ajuntament pot
determinar característiques d’il·luminació cor-
responents a zona E2 (FHS i tipus de làmpada)
per garantir una major protecció en funció de
les particularitats de la zona a protegir.

5.4 El Departament de Medi Ambient i
Habitatge publicarà, difondrà i comunicarà a
cada ajuntament la zonificació del seu territo-
ri segons la protecció a la contaminació llumi-
nosa. L’ajuntament pot proposar modificacions
raonades a la zonificació per a la protecció a la
contaminació lluminosa en el seu terme muni-
cipal.

5.5 El Departament de Medi Ambient i
Habitatge aprovarà el mapa de la protecció a la
contaminació lluminosa a Catalunya.

Article 6
Punts de referència

6.1 Per cada punt de referència situat prop
d’un lloc del territori d’especial valor astronò-
mic o natural i en funció de les característiques
i la ubicació es definiran sengles àrees d’influ-
ència. La zona E1 a l’entorn del punt de refe-
rència serà determinada per l’Oficina per a la
Prevenció de la Contaminació Lluminosa.

6.2 Els punts de referència seran fixats per
Resolució del director/a general de Qualitat
Ambiental, a proposta de l’Oficina per a la Pre-
venció de la Contaminació Lluminosa i previ
informe preceptiu dels ajuntaments o consells
comarcals afectats quan els ajuntaments els
hagin delegat aquesta atribució.

CAPÍTOL 2
Característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·-
luminació exterior

La il·luminació d’un indret s’ha de dissenyar,
pel que fa a aparells i instal·lacions, de manera
que previngui la contaminació lluminosa i afa-
voreixi l’estalvi i l’aprofitament de l’energia.

Article 7
Làmpada

7.1 Les làmpades que s’han d’utilitzar són
les de major eficiència energètica i de mínima
emissió de flux lluminós en radiacions de lon-
gitud d’ona inferiors a 440 nanòmetre, les quals
han de ser compatibles amb les exigències fun-
cionals i paisatgístiques de cada lloc.

7.2 Els tipus de làmpades permeses en fun-
ció de la zona de protecció a la contaminació
lluminosa i de l’horari d’ús són les que figuren
a la taula 1 de l’annex. La taula 1 serà revisada
en millorar les tècniques disponibles en làmpa-
des.

7.3 En els processos de renovació de la il·-
luminació exterior s’han de substituir les làm-

pades de vapor de mercuri per d’altres de menys
impacte ambiental sobre el medi d’acord amb
la taula 1 de l’annex, i també han de tendir a la
reducció de la potència instal·lada.

Article 8
Pàmpol

8.1 El Flux d’hemisferi superior instal·lat
d’un pàmpol d’un llum d’una instal·lació d’il·-
luminació exterior serà com a màxim l’indicat
en la taula 2 de l’annex en funció de la zona on
està ubicat.

8.2 En il·luminació exterior de tipus viari el
valor màxim permès d’enlluernament pertorba-
dor es mostra a la taula 3 de l’annex.

8.3 En enllumenats per a pas de vianants
s’utilitza l’índex d’enlluernament, per valorar els
efectes pertorbadors que pot produir la il·lu-
minació. Els valors màxims permesos d’aquest
índex per pàmpols situats a diferents alçades del
sòl es mostren a la taula 4 de l’annex.

8.4 La il·luminació produïda per un projec-
tor ha de complir els següents requeriments:

a) El feix lluminós d’un projector s’ha de li-
mitar a la superfície a il·luminar. La intensitat
lluminosa fora de la superfície a il·luminar ha de
ser inferior a 10 candeles per cada kilolumen
emès per la làmpada. S’han de respectar els
valors d’il·luminació intrusa establerts a la taula
5 de l’annex i les intensitats lluminoses de la taula
7 de l’annex.

b) En la il·luminació de superfícies horitzon-
tals amb projectors, l’angle d’enfocament cor-
responent a la intensitat màxima serà inferior
a 70º respecte a la vertical. La intensitat emesa
en angles superiors a 85º serà preferentment
nul·la i en tot cas han de complir els requeri-
ments de l’article 8.4.a.

c) En la Il·luminació de superfícies verticals
amb projectors, sempre que sigui possible, se si-
tuaran els projectors elevats, enfocant per sota
de l’horitzontal. L’enfocament per sobre de l’ho-
ritzontal regirà per les condicions descrites a l’ar-
ticle 6.6.a i 6.6.b de la Llei 6/2001 i només s’au-
toritzarà prèvia justificació de la seva necessitat.

8.5 La documentació fotomètrica del pàm-
pol d’un llum ha de contenir: el tipus i la potència
de la làmpada, el flux d’hemisferi superior ins-
tal·lat, diagrama de distribució de les intensitats
lluminoses i si escau el valor màxim d’enlluer-
nament pertorbador o l’índex d’enlluernament.

8.6 Per acreditar, que un llum compleix els
requeriments establerts a la Llei 6/2001 i al pre-
sent reglament, hauran d’haver estat deguda-
ment verificats aquests requeriments per una
entitat col·laboradora de l’Administració de la
Generalitat, degudament acreditada.

8.7 En la instal·lació i el funcionament dels
llums, caldrà que es respectin les condicions de:
posició, d’angle d’enfocament, làmpada, enllu-
ernament i accessoris en què s’ha realitzat l’acre-
ditació.

Article 9
Il·luminació

9.1 Els ajuntaments poden establir valors
propis de flux lluminós a l’hemisferi superior
instal·lat, atenent a les característiques i espe-
cificitats de llur terme municipal, sempre que
això no suposi una disminució del nivell de pro-
tecció atorgada per aquest reglament, especial-
ment en les àrees descrites a l’article 5.3.

9.2 Si a conseqüència de la il·luminació d’un
espai o d’un objecte es produeix una il·luminació

residual o sobrera, que envaeix un lloc que no
li correspon, aquesta ha de ser inferior als va-
lors de la taula 5 de l’annex.

9.3 La il·luminació que rep una façana d’un
edifici per sobre de 4,5 metres del sòl produïda
per l’enllumenat del carrer serà, com a màxim,
els valors d’il·luminació que figuren a la taula 5
de l’annex segons la zona de protecció on esti-
gui ubicat l’enllumenat.

9.4 Les instal·lacions d’il·luminació exterior
que estiguin situades en les zones E1 o E2, o que
hagin de triar un règim de funcionament vari-
able, han d’implementar sistemes de regulació
de flux que permetin variar la il·luminació sense
afectar la seva uniformitat.

9.5 La il·luminació mitjana màxima en vies
de trànsit de vehicles i/o de vianants és la indi-
cada a la taula 6 de l’annex. Les instal·lacions
destinades a aquesta il·luminació disposaran
d’un sistema de regulació de flux lluminós que
permeti la disminució de la il·luminació en pe-
ríodes de baixa utilització, sense afectar la seva
uniformitat.

9.6 Qualsevol llum que emet flux lluminós
en direcció a àrees protegides (E1) o pugui pro-
vocar enlluernament a persones, la intensitat llu-
minosa del llum no superarà els valors de la taula
7 de l’annex.

9.7 Tant en rètols lluminosos com en rètols
il·luminats amb mitjans exteriors, la luminància
màxima admissible serà l’establerta a la taula 8
de l’annex, i han de complir també l’article 10.5.

9.8 La il·luminació interior d’edificis, d’apa-
radors i de finestres que emetin llum a l’exterior,
han de limitar llur luminància als valors que fi-
guren a la taula 9 de l’annex. En el cas de supe-
rar-se aquests límits serà obligatòria la utilització
de persianes o altres elements de protecció.

9.9 La il·luminació de façanes d’edificis i de
monuments que tinguin un especial interès his-
tòric i artístic, d’acord amb la normativa de pa-
trimoni cultural, ha de complir amb els valors
de luminància mitjana màxima de la taula 10 de
l’annex. Per a la il·luminació en horari de nit en
les zones E3 i E4 s’ha de presentar la memòria
justificativa a l’ajuntament, d’acord a l’article 6.3
de la Llei 6/2001; caldrà l’autorització expressa
de l’ajuntament previ informe de l’Oficina per
a la prevenció de la contaminació lluminosa.

9.10 Qualsevol nova instal·lació d’il·lumi-
nació ornamental ha d’incloure sistemes d’efi-
ciència energètica i sistemes de prevenció a la
contaminació lluminosa, en particular la il·-
luminació intrusa no ha d’ultrapassar els límits
establerts a la taula 5 de l’annex i ha de complir
les previsions dels apartats 2 i 3 d’aquest article.

9.11 La il·luminació màxima d’àrees desti-
nades a activitats industrials, comercials, de
serveis, esportives, recreatives i equipaments a
l’exterior ha de complir, si existeix, amb els va-
lors de la normativa pròpia de l’activitat i tam-
bé ha de complir amb els valors màxims d’il·-
luminació intrusa de la taula 5 de l’annex. En
casos excepcionals en què la il·luminació regla-
mentada per alguna d’aquestes activitats provo-
qués una il·luminació intrusa superior a la fixada,
el responsable de l’activitat haurà de presentar
a l’ajuntament una justificació raonada i aquest
n’haurà d’emetre resolució.

La il·luminació mitjana màxima de seguretat
en aquestes àrees serà de 5 lux. Excepcionalment
els valors màxims d’il·luminació mitjana de se-
guretat seran de 20 lux en àrees de risc elevat i
de 50 lux en àrees d’alt risc.
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El funcionament en horari de nit quedarà
subjecte a l’autorització de l’ajuntament, previ
informe de l’Oficina. En les zones E1 aquesta
autorització només podrà emetre’s limitada a
dates concretes.

CAPÍTOL 3
Funcionament de la il·luminació exterior

Article 10
Regulació horària

10.1 S’estableix a efectes d’aquest reglament
amb caràcter general l’horari de nit o horari
nocturn a partir de les 22 hores UTC (Temps
Universal Coordinat) fins a la sortida del sol.
L’horari de vespre està constituït per aquelles
hores que van des que es pon el sol fins a les 22
hores UTC.

10.2 Els ajuntaments poden establir en el
seu terme municipal horaris de nit més amplis.

10.3 Els ajuntaments poden establir perío-
des especials d’il·luminació ornamental en els
casos següents:

a) El període nadalenc serà com a màxim
entre el penúltim divendres del mes de novem-
bre i el 6 de gener. Durant aquest període s’au-
toritzarà un màxim de 168 hores de funciona-
ment d’il·luminació ornamental.

b) Les festivitats locals d’acord amb el calen-
dari anual establert per cada ajuntament.

c) Temporada d’alta afluència turística d’acord
amb la normativa sectorial.

10.4 Pel que fa a la il·luminació ornamen-
tal en períodes de funcionament superiors a una
setmana cal l’autorització de l’ajuntament, prè-
via presentació de la memòria justificativa.

10.5 En horari de nit només és permès el
funcionament de rètols lluminosos que complei-
xin una funció informativa necessària de loca-
lització de serveis (farmàcies, transports públics,
hotels, benzineres,...), i únicament mentre es
doni el servei. No s’admet el funcionament en
horari de nit de rètols de caràcter comercial i/
o publicitari.

Article 11
Programa de manteniment

11.1 El programa de manteniment de les
instal·lacions i dels aparells d’il·luminació exte-
rior ha de complir amb el present reglament,
sens perjudici de donar compliment a les con-
dicions tècniques i de seguretat establertes al re-
glament electrotècnic per a baixa tensió que els
hi resulti d’aplicació.

11.2 Pel que fa al compliment d’aquest de-
cret, el programa de manteniment ha de contem-
plar la periodicitat de la neteja de grups òptics,
el control de l’enfocament dels pàmpols dels
llums, la verificació dels accessoris i els tempo-
ritzadors que regulen el flux lluminós i l’hora-
ri d’il·luminació, a més del seu correcte funci-
onament.

Article 12
Pla municipal d’adequació de la il·luminació
exterior

Els ajuntaments han de formular un pla mu-
nicipal d’adequació de la il·luminació exterior
existent del seu municipi a les prescripcions de
la Llei 6/2001 i del present reglament.

12.1 El Pla municipal d’adequació de la il·-
luminació exterior existent ha de concretar el
programa d’actuacions per a l’adaptació de l’en-

llumenat públic i les accions per promoure l’ade-
quació de la il·luminació exterior de titularitat
privada. El Pla ha de contenir l’anàlisi de la il·-
luminació exterior per zones de protecció a la
contaminació lluminosa del municipi, les actu-
acions prioritzades i el calendari d’execució de
l’adaptació, en funció de la incidència de la con-
taminació lluminosa al medi ambient.

12.2 L’Oficina per a la Protecció de la Con-
taminació Lluminosa assessorarà i col·laborarà
amb els ajuntaments per a la redacció del Pla
municipal d’adequació de la il·luminació exterior.

TÍTOL III
Règim d’intervenció administrativa

CAPÍTOL 1
Organització administrativa

Article 13
Competències de la Direcció general de Quali-
tat Ambiental

D’acord amb la Llei 6 /2001 i el present regla-
ment, corresponen a la Direcció General de
Qualitat Ambiental les funcions que tot seguit
es relacionen.

a) Proposar als ajuntaments la zonificació del
seu territori segons el grau de protecció a la con-
taminació lluminosa, d’acord amb el que preveu
l’article 5.

b) Aprovar i autoritzar les modificacions
presentades pels ajuntaments a la zonificació del
territori de Catalunya segons el grau de protec-
ció a la contaminació lluminosa, d’acord amb el
que preveuen els articles 5 i 9.

c) Fixar els punts de referència i definir-ne
llurs àrees d’influència, d’acord amb el que pre-
veu l’article 6.

d) Assessorar els ens locals i els particulars
sobre els aspectes relatius a la il·luminació ex-
terior per prevenir la contaminació lluminosa.

e) Promoure convenis de col·laboració amb
els ens locals i, si s’escau, amb l’Administració
de l’Estat per fomentar la implementació de les
mesures previstes a la Llei 6/2001 i les d’aquest
reglament.

f) Assessorar, col·laborar i promoure amb els
ajuntaments la redacció de Plans municipals
d’adequació de la il·luminació exterior existent.

g) Informar i si escau autoritzar els projec-
tes d’il·luminació exterior d’acord amb el que
preveuen els articles 16, 17 i 18.

h) Acreditar a les entitats col·laboradores de
l’Administració de la Generalitat d’acord amb
que preveu l’article 8.6 i 19.4

i) Inspeccionar, controlar i verificar que les
instal·lacions d’il·luminació compleixin les pres-
cripcions de la Llei 6/2001 i d’aquest reglament,
d’acord amb el que preveu l’article 19.

j) Incoar i resoldre els expedients sanciona-
dors que escau, d’acord el que preveuen els
articles 22 i 25.

k) Avaluar la qualitat del cel de nit a Catalunya.
l) Impulsar i promoure l’aplicació de la Llei

6/2001 i del present reglament.
m) Dur a terme totes aquelles altres funci-

ons que li atribueix el present reglament.

Article 14
Oficina per a la Prevenció de la Contaminació
Lluminosa

Es crea, com a àrea funcional, l’Oficina per
a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa,

que s’adscriu a la Direcció General de Qualitat
Ambiental, i exercirà les funcions previstes a
l’article 13.

Article 15
Competències dels municipis

15.1 Corresponen als municipis d’acord
amb la llei 6/2001 i el present reglament les fun-
cions que tot seguit es relacionen:

a) Determinar les zones E4 del seu munici-
pi, d’acord amb l’article 5.

b) Modificar la zonificació del seu municipi
d’acord amb el que preveu l’article 5.

c) Establir valors propis de flux a l’hemisferi
superior, d’acord amb l’article 9.1.

d) Autoritzar la il·luminació en horari de nit
d’acord amb l’article 10.

e) Establir períodes especials d’enllumenat
ornamental, d’acord amb l’article 10.

f) Atorgar les llicencies municipals de pro-
jectes d’il·luminació exterior d’acord amb el que
preveuen els articles 16 i 17.

g) Inspeccionar i controlar les instal·lacions
d’il·luminació exterior d’acord amb l’article 19.

h) Incoar i resoldre els expedients sancionadors
d’acord amb el que preveuen els articles 22 i 24.

i) Promoure les actuacions necessàries per
donar compliment al present reglament.

j) Dur a terme totes aquelles altres funcions
que li atribueix el present reglament.

15.2 Els municipis poden delegar al consell
comarcal la zonificació per a la protecció a la
contaminació lluminosa del municipi, d’acord
amb la normativa de règim local.

CAPÍTOL 2
Documentació dels projectes d’il·luminació ex-
terior

Article 16
Projectes d’il·luminació exterior

16.1 Els projectes d’il·luminació exterior
promoguts per particulars o ens públics que
requereixin la llicència d’obres o altres llicèn-
cies d’intervenció municipal han d’acreditar el
compliment dels requeriments establerts en
aquest Decret, mitjançant un informe signat per
l’autor del projecte. En l’atorgament de les lli-
cències municipals, els ajuntaments han de vet-
llar pel compliment del present reglament.

16.2 L’informe de les característiques de la
il·luminació exterior ha d’incloure els aspectes se-
güents: descripció del projecte, zona de protec-
ció a la contaminació lluminosa on s’ubica la
instal·lació, característiques de les instal·lacions
i els aparells d’il·luminació d’acord amb els articles
7, 8 i 9, sistemes de regulació horària d’acord a
l’article 10, programa de manteniment de les
instal·lacions i dels aparells d’il·luminació d’acord
a l’article 11, i memòria justificativa d’ús en ho-
rari de nit, si escau.

16.3 En els procediments de contractació
per a l’adjudicació d’obres i serveis d’il·lumi-
nacions exteriors els plecs de clàusules adminis-
tratives particulars contindran els requisits tèc-
nics que determina la Llei 6/2001 i el present
reglament.

Article 17
Activitats sotmeses al règim d’intervenció integral
de l’Administració ambiental

En la sol·licitud d’autorització ambiental, lli-
cència ambiental o comunicació a l’ajuntament,
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d’acord amb l’establert a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, en projectes d’activitats que disposin
d’il·luminació exterior, han d’incloure l’informe
de les característiques de la il·luminació exterior
descrites a l’article 16.

Article 18
Activitats i infraestructures sotmeses a avaluació
d’impacte ambiental

Els projectes d’activitats i infraestructures
sotmeses al procediment d’avaluació d’impac-
te ambiental, que comptin amb instal·lacions i
aparells d’il·luminació exterior, han d’incloure
l’informe de les característiques de la il·lumi-
nació descrites a l’article 16, en el corresponent
estudi d’impacte ambiental. L’Oficina per a la
Prevenció de la Contaminació Lluminosa eme-
trà l’informe preceptiu sobre aquests projectes.

TÍTOL IV
Règim d’inspecció, de control i sancionador

CAPÍTOL 1
Règim d’inspecció i control

Article 19
Inspecció i control

19.1 Correspon al Departament de Medi
Ambient i Habitatge i als ajuntaments la potes-
tat d’inspecció i control de les il·luminacions que
puguin ser font de contaminació lluminosa, la
qual pot ser exercida d’ofici o com a conseqüèn-
cia de denúncia formulada per la persona inte-
ressada.

19.2 L’actuació inspectora és exercida per
personal acreditat al servei de l’Administració
respectiva, que té la condició d’autoritat en
l’exercici de llurs funcions, sens perjudici del que
estableix l’article 19.4.

19.3 Els fets constatats en l’acta d’inspecció
aixecada pel personal acreditat tenen valor pro-
batori i, si s’escau, poden donar lloc a la incoa-
ció del procediment sancionador corresponent.

19.4 Les actuacions d’inspecció i de control
de les il·luminacions, pel que fa al compliment
d’aquest reglament, també poden ser dutes a
terme per entitats col·laboradores de l’Adminis-
tració de la Generalitat, degudament acreditades
i han de comptar amb els mitjans personals i ma-
terials necessaris per a l’exercici de llurs funci-
ons.

19.5 Les entitats o persones inspeccionades
resten obligades a prestar la màxima col·la-
boració per al desenvolupament de les tasques
d’inspecció i control.

CAPÍTOL 2
Règim sancionador

Article 20
Tipificació d’infraccions

20.1 Són infraccions lleus les accions o les
omissions següents:

a) Vulnerar fins a dues hores l’horari d’ús de
la il·luminació.

b) Excedir fins al 20% els valors de Flux d’he-
misferi superior instal·lat previstos a la taula 2
de l’annex del present Decret, o a les disposici-
ons municipals reguladores de la contaminació
lluminosa que no suposin una disminució del
nivell de protecció.

c) Instal·lar o utilitzar fonts de llum que so-
brepassin els valors de luminància previstos a la
taula 10 de l’annex d’aquest Decret.

d) Incórrer en qualsevol altra acció o omis-
sió que infringeixi les determinacions de la Llei
6/2001 o aquest reglament i que no sigui quali-
ficada d’infracció greu o molt greu.

20.2 Són infraccions greus les accions o les
omissions següents:

a) Vulnerar per més de dues hores l’horari
d’ús de la il·luminació.

b) Excedir de més del 20% els valors de Flux
d’hemisferi superior instal·lat previst a la taula
2 de l’annex del present Decret, o a les dispo-
sicions municipals reguladores de la contamina-
ció lluminosa que no suposin una disminució del
nivell de protecció.

c) Modificar la il·luminació exterior autorit-
zada de forma que n’alteri la intensitat de flux
lluminós, l’espectre d’emissió de la làmpada, o
el Flux d’hemisferi superior instal·lat de manera
que deixin de complir les prescripcions de la Llei
6/2001 i d’aquest reglament.

d) Instal·lar o utilitzar aparells d’enllumena-
ment que sobrepassin els valors de luminància
regulats en les taules 8 i 9 de l’annex d’aquest
reglament.

e) Instal·lar o utilitzar aparells d’enllumena-
ment que sobrepassin els valors d’il·luminació
establerts a la taula 5 de l’annex del present
reglament.

f) Incomplir les prescripcions relatives a il·-
luminació ornamental de l’article 10.3 i 10.4
d’aquest reglament.

g) Incomplir els articles 9.4 i 9.5 d’aquest
reglament, relatius als sistemes de regulació de
flux lluminós.

h) Els llums que disposen d’un certificat
d’acord amb l’article 8.6, però no compleixin
amb els requeriments d’aquest reglament.

i) Cometre una infracció tipificada com a lleu
dins una zona E1.

j) Obstruir l’activitat inspectora i de control.
k) Cometre dues o més infraccions lleus.
20.3 Són infraccions molt greus les accions

o les omissions següents:
a) Cometre una infracció greu, si causa un

perjudici important al medi.
b) Cometre una infracció greu dins una zona

E1 o en un punt de referència.
c) Cometre dues o més infraccions greus.

Article 21
Responsabilitat

La responsabilitat de les infraccions d’aquest
reglament correspon a les persones físiques i ju-
rídiques que han participat en la comissió del fet
infractor.

Article 22
Incoació i tramitació dels expedients sanciona-
dors

22.1 Correspon als òrgans competents de les
entitats locals la incoació i tramitació dels expe-
dients sancionadors instruïts per infraccions de
les normes regulades a la Llei 6/2001 i d’aquest
Decret, quan es tracti d’infraccions tipificades
com a lleus i greus.

22.2 Correspon als Serveis Territorials del
Departament de Medi Ambient i Habitatge la
incoació i tramitació dels expedients sanciona-
dors instruïts per infraccions de les normes re-
guladores de la Llei 6/2001 i d’aquest reglament,

quan es tracti d’infraccions tipificades com a
molt greus.

22.3 La tramitació dels expedients sancio-
nadors s’ha d’ajustar al que preveu aquest re-
glament, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat, en el seu cas, i la normativa vigent
reguladora del procediment sancionador.

Article 23
Inici de l’expedient sancionador

Els expedients sancionadors s’inicien d’ofi-
ci per actes d’inspecció aixecats pel personal
acreditat, per denúncies formulades per agents
de l’autoritat, o per denúncies d’usuaris, entitats,
associacions o persones interessades.

Article 24
Termini per resoldre l’expedient sancionador

El termini màxim per resoldre i notificar l’ex-
pedient sancionador és de sis mesos. Transcor-
regut aquest termini es produeix la caducitat del
procediment d’acord amb l’article 44 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 25
Òrgans competents per a la resolució d’expedi-
ents sancionadors

25.1 L’alcalde/essa és l’òrgan competent per
a la resolució dels expedients sancionadors in-
coats per infraccions a les normes reguladores
de la Llei 6/2001 i del present reglament, quan
es tracti d’infraccions tipificades com a lleu i
greu.

25.2 El/la director/a general de Qualitat
Ambiental és l’òrgan competent per a la reso-
lució dels expedients sancionadors incoats per
infraccions a les normes reguladores de la Llei
6/2001 i del present reglament, quan es tractin
d’infraccions tipificades com a molt greus.

25.3 Els òrgans competents per sancionar,
de conformitat amb el que estableixen els pa-
ràgrafs anteriors, es comunicaran mútuament les
sancions fermes que hagin imposat.

Article 26
Sancions

26.1 Les infraccions lleus se sancionen amb
multes de 150,25 euros a 601,02 euros; les infrac-
cions greus se sancionen amb multes de 601,02
euros a 3.005,06 euros i les infraccions molt greus
se sancionen amb multes de 3.005, 07 euros a
30.050,60 euros. El Govern podrà actualitzar
mitjançant decret aquestes multes, d’acord amb
les variacions de l’índex de preus al consum.

26.2 Les sancions es graduen tenint en comp-
te la intencionalitat de la persona infractora, el
grau de participació en el fet per altre títol que
el d’autor i la reincidència.

26.3 Es considera reincidència la comissió
en el termini d’un any de més d’una infracció de
la mateixa naturalesa declarada per resolució
ferma en via administrativa.

26.4 Les sancions a imposar per les infrac-
cions previstes a la Llei i en aquest reglament,
són independents de l’obligació d’indemnitza-
ció pels danys i perjudicis causats a la biodiver-
sitat del medi.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4378 – 5.5.2005 12295

Article 27
Prescripció de les infraccions i sancions

Les infraccions i les sancions derivades de
l’aplicació del present Decret, prescriuen d’acord
amb el que estableix l’article 132 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 28
Mesures cautelars

28.1 Si es detecta l’existència d’una actua-
ció contrària a les determinacions de la Llei 6/
2001 i d’aquest reglament, l’Administració com-
petent, previ tràmit d’audiència, ha de requerir
a l’interessat la seva correcció fixant un termi-
ni a aquest efecte.

28.2 En el cas que el requeriment a què es
refereix l’apartat 28.1 sigui desatès, l’Adminis-
tració competent pot acordar, per resolució mo-
tivada, i amb audiència prèvia a l’interessat, les
mesures necessàries per desconnectar la instal·-
lació i, si s’escau, precintar l’enllumenat infrac-
tor.

28.3 Les mesures cautelars determinades
per aquest article es poden adoptar simultàni-
ament a l’acord d’incoació del procediment
sancionador o en qualsevol altre moment pos-
terior de la tramitació, i no es poden allargar més
de tres mesos.

Article 29
Multes coercitives i reparació de danys

29.1 Es poden imposar multes coercitives,
d’una quantia màxima de 601,01 euros, i un
màxim de tres de consecutives, per constrènyer
al compliment de les obligacions derivades de
les mesures cautelars o de les resolucions san-
cionadores que s’hagin dictat.

29.2 Si una infracció de la Llei 6/2001 i
d’aquest reglament causa un dany a la biodi-
versitat del medi, el responsable té l’obligació
de reparar-lo, i ha de retornar prioritàriament
la situació a l’estat originari, previ a l’alteració.
Si la reparació no és possible, el responsable de
la infracció ha d’indemnitzar pels danys i per-
judicis.

29.3 La imposició de multes coercitives i
l’exigència de la reparació del dany o de la in-
demnització pels danys i perjudicis causats és
compatible amb la imposició de les sancions que
corresponguin.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
A partir de l’entrada en vigor d’aquest De-

cret les modificacions de les instal·lacions de la
il·luminació exterior existents han de complir els
requeriments d’aquest reglament.

Segona
L’Observatori Astronòmic del Montsec que-

da establert com a punt de referència. Es defi-
neix com a àrea d’influència d’aquest punt el
territori dels municipis del Consorci del Mont-
sec, el qual és considerat com a zona de protecció
E1.

Tercera
El Departament de Medi Ambient i Habitat-

ge i el Departament de Treball i Indústria por-
taran a terme de forma coordinada l’adopció de

mesures per implementar sistemes d’il·luminació
exterior que tinguin present les millors tècniques
disponibles en: prevenció a la contaminació llu-
minosa, estalvi d’energia, eficiència energètica
i desenvolupament sostenible.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
D’acord amb l’article 5.4, el Departament de

Medi Ambient i Habitatge comunicarà a cada
ajuntament la zonificació del seu terme muni-
cipal segons el grau de protecció a la contami-
nació lluminosa i, aquest disposarà d’un any per
comunicar-li les propostes raonades de modifi-
cació de la zonificació del seu municipi.

D’acord amb l’article 5.5, el Departament de
Medi Ambient i Habitatge aprovarà el mapa de
la protecció a la contaminació lluminosa a Ca-
talunya no més enllà de dos anys de l’entrada
en vigor del present Decret.

Segona
1. Els ajuntaments comunicaran el Pla mu-

nicipal d’adequació de la il·luminació exterior
existents que preveu l’article 12, a l’Oficina per
a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa
abans del 31 de desembre del 2007.

2. El Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge, durant l’any 2005, portarà a terme l’as-
sessorament per elaborar i promoure plans pi-
lot a l’àmbit comarcal de projectes d’adequació
dels enllumenats existents als requeriments
d’aquest Decret.

3. D’acord a l’article 14 i a la disposició tran-
sitòria segona de la Llei 6/2001, el Departament
de Medi Ambient i Habitatge convocarà ajuts
per a l’execució dels plans municipals de l’adap-
tació de la il·luminació exterior a partir dels
pressupostos del 2006.

Tercera
La il·luminació exterior existent en data a

l’entrada en vigor d’aquest Decret tant de titu-
laritat pública com privada ha de complir les
prescripcions de la Llei 6/2001 i del present re-
glament no més enllà del 31 d’agost de 2009.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
El Departament de Medi Ambient i Habitat-

ge constituirà una comissió de prevenció de la
contaminació lluminosa amb els diversos sectors
implicats, amb la finalitat d’assessorar, d’impul-
sar i de promoure l’aplicació del present Decret.

Segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la

seva publicació al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

Barcelona, 3 de maig de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

SALVADOR MILÀ I SOLSONA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX

Taula 1. Tipus de làmpades segons l’indret en què estan situades

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit
E1 VSBP/VSAP VSBP/VSAP
E2 Preferentment VSBP/VSAP VSBP/VSAP
E3 Preferentment VSBP/VSAP Preferentment VSBP/VSAP
E4 Preferentment VSBP/VSAP Preferentment VSBP/VSAP

VSBP: Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió.
VSAP: Làmpades de vapor de sodi a alta pressió.

Taula 2. Percentatge màxim de Flux d’hemisfe-
ri superior instal·lat d’un pàmpol d’un llum.

Z: Zona de protecció; V: Horari de vespre; N: Hora-
ri de nit

Z V N
E1 1 1
E2 5 1
E3 15 15
E4 25 25

Taula 3. Enlluernament pertorbador màxim en
il·luminació exterior de tipus viari, expressat en
%

Z: Zona de protecció; E: Enlluernament pertorbador

Z E
E1 10
E2 10
E3 15
E4 15
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Taula 4. Índex màxim d’enlluernament en enllu-
menats per a vianants

A: Alçada del llum en m; I: Índex d’enlluernament

A I
4,5 4.000
4,5-6 5.500
6 7.000

Taula 5. Il·luminació intrusa màxima en super-
fícies verticals, expressada en lux

Z: Zona de protecció; V: Horari de vespre; N: Hora-
ri de nit

Z V N
E1 2 1
E2 5 2
E3 10 5
E4 25 10

Taula 6. Il·luminació mitjana màxima en zones
destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de via-
nants, expressada en lux.

I: Il·luminació en zona de vehicles; V: Il·luminació en
zona de vianants

I V
Trànsit elevat 35 20
Trànsit moderat 25 10
Trànsit baix 15 6
Trànsit escàs 10 5

Taula 7. Intensitat lluminosa màxima emesa en
direcció a àrees protegides (E1), expressada en
kilocandeles (Kcd)

Z: Zona de protecció; V: Horari de vespre; N: Hora-
ri de nit

Z V N
E2 50 0,5
E3 100 1
E4 100 2,5

Taula 8. Luminància màxima de rètols, expres-
sada en cd.m-2.

Z: Zona de protecció; L: Luminància màxima

Z L
E1 50
E2 400
E3 800
E4 1.000

Taula 9. Luminància màxima d’edificis, d’apa-
radors i de finestres, expressada en cd.m-2.

Z: Zona de protecció; V: Horari de vespre; N: Hora-
ri de nit

Z V N
E1 10 5
E2 40 20
E3 80 40
E4 100 50

Taula 10. Luminància mitjana màxima de faça-
nes i monuments, expressada en cd.m-2

Z: Zona de protecció; V: Horari de vespre; N: Hora-
ri de nit

Z V N
E1 5 0
E2 5 0
E3 10 5
E4 25 12

(05.115.046)

DECRET
83/2005, de 3 de maig, de declaració de la Zona
d’Actuació Urgent Sant Llorenç de Munt-Cin-
gles del Bertí.

La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya, en el seu article 42, estableix que
l’Administració forestal pot declarar determi-
nades àrees Zones d’Actuació Urgent (ZAU),
amb la finalitat de conservar-les i afavorir-ne la
restauració. Segons l’article 42.2 de la Llei es-
mentada, seran declarats zones d’actuació ur-
gent, entre d’altres, els terrenys forestals degra-
dats, els terrenys erosionats, els que estan en
perill manifest de degradació o d’erosió i els
terrenys forestals incendiats per als quals no és
previsible una recuperació natural.

La disposició addicional primera de la Llei 5/
2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana, es-
tableix que es poden declarar zones d’actuació
urgent determinats terrenys en què calgui pre-
servar especialment els valors naturals, ecolò-
gics o paisatgístics, delimitant perímetres de
protecció prioritària contra incendis.

La Direcció General del Medi Natural ha apro-
vat la memòria per a la declaració de Zona d’Ac-
tuació Urgent Sant Llorenç de Munt-Cingles del
Bertí i en ella es fa palesa la necessitat d’impul-
sar l’execució de determinades actuacions que
contribueixin, d’una banda, a regenerar els ter-
renys forestals afectats pels incendis de l’estiu de
2003 i, d’altra banda, a prevenir els incendis en
la resta de terrenys inclosos en l’àmbit del perí-
metre de protecció prioritària. En els terrenys
afectats pels incendis és previst dur a terme, entre
d’altres, actuacions d’eliminació de la vegetació
morta, de recuperació de la coberta vegetal i de
correcció hidrològica. En els terrenys inclosos en
l’àmbit del perímetre de protecció prioritària es
preveu dur a terme actuacions de silvicultura
preventiva i de millora de determinades infraes-
tructures de prevenció d’incendis forestals, com
ara el potenciament d’àrees tallafoc temporals.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Ju-
rídica Assessora, a proposta del conseller de
Medi Ambient i Habitatge i d’acord amb el
Govern,

DECRETO:

Article 1
Declaració i finalitats de la Zona d’Actuació
Urgent

1.1 Es declara la Zona d’Actuació Urgent
Sant Llorenç de Munt-Cingles del Bertí.

1.2 La Zona d’Actuació Urgent té per fina-
litats:

a) Conservar i afavorir la restauració dels
terrenys forestals afectats pels incendis del 2003
que es troben en perill d’erosió i degradació.

b) Preservar els valors naturals, ecològics i
paisatgístics dels terrenys forestals inclosos en
el perímetre de protecció prioritària contra in-
cendis.

Article 2
Superfície total i termes municipals

La Zona d’Actuació Urgent té una superfí-
cie total de 57.008 hectàrees forestals compre-
ses en els termes municipals de Sant Llorenç
Savall, Gallifa, Matadepera, Castellar del Vallès,
Sentmenat, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses
i Rellinars (al Vallès Occidental), Granera, Cal-
des de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant
Quirze Safaja, Castellterçol, Castellcir, Taga-
manent, Figaró-Montmany, la Garriga, l’Amet-
lla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues
i Riells (al Vallès Oriental), Monistrol de Cal-
ders, Monistrol de Montserrat, Talamanca, Mu-
ra, Calders, Moià, Castellbell i el Vilar, Sant
Vicenç de Castellet, el Pont de Vilomara i Ro-
cafort, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Avinyó
i Manresa (al Bages), Olesa de Montserrat i
Esparreguera (al Baix Llobregat), Collsuspina,
Balenyà, Centelles i Sant Martí de Centelles (a
Osona).

Article 3
Superfície de la Zona d’Actuació Urgent

3.1 La superfície forestal afectada pels in-
cendis de 2003 comprèn un total de 4.502,85
hectàrees, distribuïdes de la següent manera,
segons el terme municipal:

Castellterçol: 60,27 ha.
Gallifa: 367,09 ha.
Granera: 1.244,93 ha.
Monistrol de Calders: 543,72 ha.
Mura: 252,61 ha.
Sant Llorenç Savall: 1.870,23 ha.
Talamanca: 164,00 ha.
3.2 La superfície forestal del perímetre de

protecció prioritària comprèn un total de 52.505,15
hectàrees forestals, distribuïdes de la següent
manera, segons el terme municipal:

L’Ametlla del Vallès: 260,6 ha.
Avinyó: 0,1 ha.
Balenyà: 366,9 ha.
Bigues i Riells: 1.033,3 ha.
Calders: 1.887,7 ha.
Caldes de Montbui: 1.742,3 ha.
Castellar del Vallès: 2.446,6 ha.
Castellbell i el Vilar: 1.026,4 ha.
Castellcir: 2.748,8 ha.
Castellterçol: 2.521,13 ha.
Centelles: 713,3 ha.
Collsuspina: 377,0 ha.
Esparreguera: 460,9 ha.
Figaró-Montmany: 799,3 ha.
Gallifa: 1.153,71 ha.
La Garriga: 567,9 ha.
Granera: 977,77 ha.
Manresa: 140,8 ha.
Matadepera: 1.853,3 ha.
Moià: 1.887,9 ha.
Monistrol de Calders: 1.494,38 ha.
Monistrol de Montserrat: 315,1 ha.
Mura: 4.297,09 ha.
Navarcles: 149,3 ha.
Olesa de Montserrat: 716,0 ha.
El Pont de Vilomara i Rocafort: 2.531,2 ha.


