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SUBVENCIONS PER A  LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA 

IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 2014 
 
 
OBJECTE:  realització d'actuacions d'adequació de les instal·lacions d'il·luminació exterior 
existents situades íntegrament en espais que, d'acord amb el Mapa de protecció envers la 
contaminació lluminosa a Catalunya , es troben en : 
 
- Punts de referència i les seves àrees d'influència . 
- Zones de protecció màxima enfront de la contaminació lumínica ( E1 ) . 
- Zones de protecció alta contra la contaminació lumínica ( E2 ) que estiguin a una distància 
màxima de 2 km de zones de protecció màxima ( E1 ) . 
 
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'alta pressió i / o baixa pressió o per 
làmpades tipus LED ambre ( llums tipus LED que emeten llum que compleix aquestes tres 
condicions alhora: longitud d'ona dominant entre els 585 nm i els 595 nm, emissió de 
radiació electromagnètica per sota dels 500 nm inferior a l'1 % del total i sense presència de 
cap pic d'emissió al voltant dels 440 nm ) 
- Substitució de pantalles d'una lluminària que emeten un flux d'hemisferi superior instal · lat 
superior a l'1% , per altres que emeten com a màxim l'1% . 
- Instal·lació de reguladors horaris . 
- Instal·lació de reguladors de flux lluminós . 
 
Les actuacions d'adequació de la il·luminació exterior s'han d'executar durant l'any 2014 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS :  fins al 14.06.2014 
 
 
BENEFICIARIS:  
 
a) Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades . També els consells 
comarcals que tinguin encomanada pels un instrument vàlid en dret , la gestió i l'execució 
de l'actuació subvencionable i , en el cas que s'atorgui la subvenció , el seu cobrament . 
b ) Les persones físiques o les persones jurídiques titulars d'activitats econòmiques 
subjectes a la Llei 20 /2009, de prevenció i control ambiental de les activitats . No poden 
acollir-se les persones físiques o jurídiques titulars d'activitats econòmiques mòbils o de 
caràcter temporal . 
 
Els / les beneficiaris / es disposen fins al 2014.10.31 per presentar la documentació 
justificativa , sense perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest termini , d'acord base 12 . 
 
 
 
 



 
 
 
 
DESPESES SUBVENCIONABLES I IMPORT:  
 
1.Es consideren despeses les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionable 
i es duguin a terme dins del període d'execució de l'actuació subvencionable que, a aquest 
efecte , s'indica en la convocatòria . Només és subvencionable l'IVA que gravi el valor de 
les despeses , en el cas que el / la beneficiari / ària de la subvenció tingui la consideració de 
consumidor final . 
2.Cada convocatòria fixa la posició pressupostària a la qual s'han d'imputar les subvencions 
i determina la quantia màxima per a aquesta línia . 
3.L'import és com a màxim del 50% del cost de l'actuació subvencionable , amb un límit 
màxim de 40.000 euros , per a cada sol · licitant. 
 
 
 
Per a més informació us agrairíem es possessiu en contacte amb el nostre departament de 
gestió d’ajuts i subvencions que us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us ajudarà en la 
tramitació d’aquests expedients. 

 
 

Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocío Caro 
rcaro@paresiaubia.com 

 


