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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Des de l’entrada en vigor de aquest Reial decret, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o
inferior que s’oposin al que s’hi preceptua.
Disposició final primera.
gament.

Facultats d’aplicació i desple-

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dictar
les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el
desplegament del que estableix aquest Reial decret.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia primer del
tercer mes següent al de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Madrid, 27 de febrer de 2004.

JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Afers Socials,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

CAP DE L’ESTAT
5049

CORRECCIÓ d’errades de la Llei 32/2003, de 3
de novembre, general de telecomunicacions.
(«BOE» 68, de 19-3-2004.)

Havent observat errades en la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, general de telecomunicacions, publicada en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 264, de 4 de noviembre de 2003, i en el suplement en català núm. 22, de 17 de
novembre de 2003, es procedeix a fer-ne les rectificacions
oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 4007, disposició final primera, segona
columna, apartat sis, primer paràgraf, on diu: «Sis. S’afegeix una disposició addicional sisena...», ha de dir: «Sis.
S’afegeix una nova disposició addicional setena...».
A la mateixa pàgina, disposició final primera, segona
columna, apartat sis, segon paràgraf, on diu: «Disposició
addicional sisena. Foment de la Societat de la Informació», ha de dir: «Disposició addicional setena. Foment de
la Societat de la Informació».

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5117

REIAL DECRET 430/2004, de 12 de març, pel
qual s’estableixen noves normes sobre limitació d’emissions a l’atmosfera de determinats
agents contaminants procedents de grans
instal·lacions de combustió, i es fixen determinades condicions per al control de les emissions a l’atmosfera de les refineries de petroli.
(«BOE» 69, de 20-3-2004.)

La Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric, va establir a l’article 3.1 que els titu-
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lars de focus emissors contaminants a l’atmosfera, sigui
quina sigui la seva naturalesa, estan obligats a respectar
els nivells d’emissió que el Govern estableixi prèviament
amb caràcter general.
La Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control
integrats de la contaminació, estableix a l’article 7.2 que el
Govern, sense perjudici de les normes addicionals de protecció que dictin les comunitats autònomes, pot establir
valors límit d’emissió per a les substàncies contaminants,
en particular per a les que enumera l’annex 3, i per a les
activitats industrials incloses en el seu àmbit d’aplicació.
El Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desplega
la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, va establir els nivells d’emissió de contaminants a l’atmosfera de les principals activitats industrials potencialment contaminadores de l’atmosfera.
El Decret 833/1975, de 6 de febrer, s’ha modificat
diverses vegades, per mitjà del Reial decret 646/1991, de
22 d’abril, pel qual s’estableixen noves normes sobre limitació a les emissions a l’atmosfera de determinats agents
contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió, i pel Reial decret 1800/1995, de 3 de novembre, pel
qual es modifica el Reial decret 646/1991, de 22 d’abril,
pel qual s’estableixen noves normes sobre limitació a les
emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió i
es fixen les condicions per al control dels límits d’emissió
de SO2 en l’activitat de la refinació de petroli.
El Reial decret 646/1991, de 22 d’abril, va incorporar
a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 88/609/CEE
del Consell, de 24 de novembre de 1988, sobre limitació
d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió.
El Reial decret 1800/1995, de 3 de novembre, a més
d’establir unes determinades condicions per al control
dels límits d’emissió de SO2 en l’activitat de la refinació,
va modificar el Reial decret 646/1991, de 22 d’abril, en
incorporar a la legislació espanyola la Directiva 94/66/CE
del Consell, de 15 de desembre de 1994, per la qual es
modifica la Directiva 88/609/CEE.
En el marc de l’estratègia comunitària per combatre
l’acidificació, desenvolupada segons els objectius sobre
aquesta matèria del V Programa d’acció comunitària en
matèria de medi ambient de no superar unes càrregues
i nivells crítics de determinats agents acidificants, el
Parlament Europeu i el Consell han adoptat, a més de
la Directiva 2001/81/CE, de 23 d’octubre de 2001, sobre
sostres nacionals d’emissió de determinats contaminants
atmosfèrics, la Directiva 2001/80/CE, de 23 d’octubre de
2001, sobre limitació d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans installacions de combustió, que deroga la Directiva 88/609/CEE
del Consell, de 24 de novembre de 1988, i integra en un
únic text aquesta Directiva i els nous requisits sobre grans
instal·lacions de combustió.
En l’àmbit d’aplicació de la nova Directiva 2001/80/CE
del Parlament Europeu i el Consell, de 23 d’octubre de
2001, estan incloses, amb algunes excepcions, les turbines de gas, excloses a la Directiva 88/609/CEE del Consell,
de 24 de novembre de 1988, atès l’augment significatiu de
l’ús de gas natural per generar energia elèctrica, ja sigui
mitjançant cicles combinats, en turbines individuals o en
sistemes de cogeneració, i, entre els combustibles, s’inclou específicament la biomassa, un cop vist l’augment
important d’energia procedent d’aquest combustible.
La Directiva 2001/80/CE estableix valors límit d’emissió de SO2, NOx i partícules per a les noves grans installacions de combustió, que s’autoritzin des de la seva
aplicació, més estrictes que els actuals de la Directiva
88/609/CEE, d’acord amb una reducció d’emissions més
gran, així com amb el que estableix la Directiva 96/61/CE
del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la
prevenció i el control integrats de la contaminació, de

