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Judit Hernández i Querol, Secretària Accidental de l’Ajuntament de La Morera de Montsant 
 
CERTIFICA 
 
Que en el Ple Extraordinari celebrat el passat dia 4 d’abril de 2017 per la Corporació de l’Ajuntament de La 
Morera de Montsant, entre d’altres, es va aprovar el següent acord:  

 
La Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat  
- DGQAiCC-  comunica que s’està revisant el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a 
Catalunya vigent del 2007. Aquesta revisió comporta l’elaboració de  dues propostes de Mapa, la 
proposta NORMATIVA i la proposta PROTECCIONISTA, i que aquesta darrera, considera com a 
zones E1 aquelles que gaudeixen de protecció segons el Mapa Urbanístic de Catalunya. 
Aquesta avaluació de les condicions del medi nocturn de la zona de Montsant, ha determinat que 
disposa d’àrees amb una qualitat del cel nocturn excel·lent; per a la qual cosa, tenint en compte que 
és una zona de gran valor natural, és d’interès del Departament de Territori i Sostenibilitat que el Parc 
Natural de la Serra de Montsant que sigui declarat punt de referència, i que s’estableixi una àrea 
d’influència al seu voltant que englobi els municipis de La Bisbal de Falset, Cabacés, Cornudella de 
Montsant, La Figuera, Gratallops, Margalef, La Morera de Montsant, Poboleda, Torroja del Priorat, 
Ulldemolins, La Vilella alta i La Vilella Baixa.  
La proposta de mapa de  declaració Proteccionista, considera que  tot el terme municipal dels termes 
implicats siguin declarats com a Zona de màxima protecció (Zona E1. Aquesta categoria de Zona E1, 
implica que l’enllumenat exterior existent en aquestes àrees, s’hagi d’adequar en les làmpades, en el 
termini de 4 anys, a les característiques que la normativa exigeix per a zona E1 ( llum groga de vapor 
de sodi o LED PC-ambre). 
Atès que l’Ajuntament de La Morera de Montsant està adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, PAES 
(Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible ) i que el PAES proposa les actuacions necessàries, 
eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció 
de gasos d'efecte hivernacle, i que per aconseguir aquest objectiu calen propostes d'estalvi i 
eficiència energètiques, de producció de renovables de millora en la gestió de residus i de l'aigua.  
Atès que l’art. 7.b) del Decret 190/2015 de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn estableix que la 
proposta de l’ajuntament ha de contenir la documentació que acrediti l’audiència als interessats. 
 
Fonaments de Dret 
Llei de Bases de Règim Local art. 25.b , LMC art. 66 de competències municipals. Llei d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 6/2001 de 31 de maig i Decret 
190/2015 de 25 d’agost de desplegament de la Llei 6/2001. 
 
L’Alcaldessa sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
I. APROVAR INICIALMENT La proposta PROTECCIONISTA que considera com a zones E1 tot el 
terme municipal del municipi. Aquesta categoria de Zona E1, implica que l’enllumenat exterior existent 
en aquestes àrees, s’hagi d’adequar en les làmpades, en el termini de 4 anys, a les característiques 
que la normativa exigeix per a zona E1 ( llum groga de vapor de sodi o LED PC-Ambre). 
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el  present  acord  i   pel termini establert , a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció a la pàgina Web de l’Ajuntament, 
al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i aquells mitjans que l’ Ajuntament consideri escaients per a 
general coneixement.  El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la 
informació pública existent. 
III. CONCEDIR AUDIÈNCIA a totes les persones i empreses que puguin estar afectats, (s’ometen els 
interessats), a l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels 
presents acords i la tramesa d’una còpia de la proposta. El termini de l’audiència serà de 15 dies a 
comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació. 
IV. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública i d’audiència als interessats, la proposta de Mapa   Proteccionista   que ara s’aprova 
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inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació  i en compliment de l’art. 7.b del Decret 190/2015 de 25 d’agost, es 
trametrà a la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic ( DGQAiCC) de la Generalitat de 
Catalunya.  
Una vegada llegits, s’acorda per unanimitat dels assistents. 

 
I per que així consti, lliuro la present Certificació, amb el vist i plau de la Senyora Alcaldessa, a La Morera de 
Montsant, el dia 5 d’abril de 2017,  
 
        Vist i Plau  
        L’Alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
        Josepa Palomar Torrente 
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