
 
 
 

Elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2005, de 20 d’abril, 
de protecció del medi nocturn. 

 
Compliment de l’Article 133 de la Llei 39/2015; participació dels ciutadans 
en el procediment de elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments. 

 
a) Els problemes que se pretenen solucionar amb la iniciativa. 
 
El reglament pretén desplegar la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del 
medi nocturn, per tal d’evitar o minimitzar la contaminació lumínica mitjançant la 
regulació de les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior i interior.  
 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
 

Per tal que la Llei produeixi plenament els seus efectes, resulta 
necessari desplegar-la mitjançant un reglament que permeti establir les 
condicions que han de complir les noves instal·lacions d’enllumenat exterior, 
tant públiques com privades, situades en l’illa de Mallorca, així com les 
mesures correctores a aplicar a les instal·lacions existents inadequades, amb la 
finalitat de millorar la protecció del medi ambient mitjançant un ús eficient i 
racional de l’energia que consumeixen i la reducció de la brillantor lluminosa 
nocturna, sense perjudici de la seguretat que ha de proporcionar l’enllumenat 
als vianants, vehicles i propietats. 
 
c) Els objectius de la norma. 
 
Són els previstos a la Llei: 
 

a) Mantenir el màxim possible les condicions naturals de les hores 
nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en 
general. 

b) Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors 
mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat. 

c) Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne 
les molèsties i les perjudicis. 

d) Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del 
cel. 

 
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries y no regulatòries. 
 
Per poder donar compliment a les previsions i obligacions de la Llei en matèria 
de prevenció de la contaminació luminica, es considera necessària la redacció i 
aprovació del reglament de desplegament ja que la Llei per si mateixa resulta 
de difícil aplicació. 
 
El reglament inclourà el desplegament dels següents aspectes, ja contemplats 
a la Llei: 



 
 
 
 

- Àmbit d’aplicació. 
- Zonificació. 
- Limitacions i prohibicions. 
- Característiques de les instal·lacions i aparells. Aspectes tècnics. 
- Actuacions de les administracions públiques. 
- Règim econòmic i sancionador. 
 
 
Palma, 14 de març de 2017 
 
Departament de Medi Ambient 

 
 
 


