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D I S P O S O : 

Article únic. Extensió de l’àmbit d’aplicació del Reial 
decret llei 1/2005, de 4 de febrer.

El Reial decret llei 1/2005, de 4 de febrer, pel qual 
s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys ocasio-
nats en el sector agrari per les glaçades esdevingudes en 
el mes de gener de 2005, és aplicable als danys ocasio-
nats per les glaçades que van tenir lloc durant els mesos 
de febrer i març de 2005.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el mateix dia 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 d’abril de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 5834 INSTRUMENT de Ratificació del Protocol al 
Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfè-
rica transfronterera a llarga distància, relatiu a 
la reducció de l’acidificació, de l’eutrofització i 
de l’ozó en la troposfera, fet a Göteborg (Suè-
cia) el 30 de novembre de 1999. («BOE» 87, 
de 12-4-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

Atès que el dia 1 de desembre de 1999, el plenipoten-
ciari d’Espanya, nomenat en la forma escaient a aquest 
efecte, va signar a Göteborg el Protocol al Conveni de 
1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a 
llarga distància, relatiu a la reducció de l’acidificació, de 
l’eutrofització i de l’ozó en la troposfera, fet a Göteborg 
(Suècia) el 30 de novembre de 1999,

Vistos i examinats el preàmbul, els dinou articles i els 
nou annexos que integren aquest Conveni,

Concedida per les Corts Generals l’autorització que 
preveu l’article 94.1 de la Constitució,

Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà 
d’aquest Instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i 
fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva 
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més vali-
desa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de ratifi-
cació que signo i que segella i ratifica degudament el 
sotasignat ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Fet a Madrid el 14 de gener de 2005.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació,
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

PROTOCOL AL CONVENI DE 1979 SOBRE CONTAMINA-
CIÓ ATMOSFÈRICA TRANSFRONTERERA A LLARGA DIS-
TÀNCIA, RELATIU A LA REDUCCIÓ DE L’ACIDIFICACIÓ, DE 

L’EUTROFITZACIÓ I DE L’OZÓ EN LA TROPOSFERA

Les parts,
Resoltes a aplicar el Conveni sobre contaminació 

atmosfèrica transfronterera a llarga distància,
Conscients que els òxids de nitrogen, el sofre, els 

compostos orgànics volàtils i els compostos de nitrogen 

reduït s’han associat amb efectes nocius sobre la salut i el 
medi ambient,

Advertint amb preocupació que les càrregues críti-
ques d’acidificació, les càrregues crítiques de nitrogen 
nutritiu i els nivells crítics d’ozó per a la salut i la vegetació 
sempre se sobrepassen en nombroses parts de la regió 
de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a 
Europa,

Advertint amb preocupació, així mateix, que els òxids 
de nitrogen, el sofre i els compostos orgànics volàtils 
emesos, com també contaminants secundaris com l’ozó i 
els productes de reacció de l’amoníac, són transportats en 
l’atmosfera a llargues distàncies i poden tenir efectes 
transfronterers nocius,

Conscients que les emissions provinents de les 
parts a l’interior de la regió de la Comissió Econòmica 
de les Nacions Unides per a Europa contribueixen a la 
contaminació atmosfèrica a escala de l’hemisferi i del 
món, i advertint que aquestes emissions poden ser 
transportades d’un continent a un altre i que s’hauria 
de procedir a estudis més profunds sobre aquesta 
matèria,

Conscients, així mateix, que el Canadà i els Estats 
Units d’Amèrica estan negociant a escala bilateral reduc-
cions de les emissions d’òxids de nitrogen i de compostos 
orgànics volàtils per fer front als efectes transfronterers 
de l’ozó,

Conscients, a més, que el Canadà du a terme noves 
reduccions de les emissions de sofre des d’ara fins al 2010 
en aplicació de l’estratègia pancanadenca de lluita contra 
les pluges àcides més enllà de l’any 2000, i que els Estats 
Units s’han compromès a posar en pràctica un programa 
de reducció de les emissions d’òxids de nitrogen a l’est 
del seu territori i a procedir a la reducció de les emissions 
necessàries per tal de respectar les seves normes nacio-
nals de qualitat de l’aire ambient pel que fa a les matèries 
particulars,

Resoltes a aplicar un enfocament multiefectes i multi-
contaminants per prevenir els excessos de les càrregues i 
dels nivells crítics o reduir-los al mínim,

Tenint en compte les emissions provinents d’algunes 
activitats i instal·lacions existents responsables dels 
nivells actuals de contaminació atmosfèrica i el desenvo-
lupament de futures activitats i instal·lacions,

Conscients que existeixen tècniques i mètodes de 
gestió per reduir les emissions d’aquestes substàncies,

Resoltes a prendre mesures per anticipar, prevenir o 
reduir al mínim les emissions d’aquestes substàncies, 
tenint en compte l’aplicació de l’actuació basada en el 
principi de precaució tal com es defineix en el principi 15 
de la Declaració de Rio sobre medi ambient i desenvolu-
pament,

Reafirmant que els estats, de conformitat amb la Carta 
de les Nacions Unides i els principis del dret internacio-
nal, tenen el dret sobirà d’explotar els seus propis recur-
sos segons les seves pròpies polítiques en matèria de 
medi ambient i de desenvolupament, i el deure de fer-ho 
de manera que les activitats exercides en els límits de la 
seva jurisdicció o sota el seu control no causin danys al 
medi ambient en altres estats o en zones que no estan 
sota la seva jurisdicció nacional,

Conscients de la necessitat d’adoptar, per lluitar con-
tra la contaminació atmosfèrica, un enfocament regional 
eficaç en relació amb el seu cost que tingui en compte que 
els efectes i el cost de les mesures anticontaminació 
varien segons els diferents països,

Prenent nota de la contribució important del sector 
privat i del sector no governamental al coneixement dels 
efectes relacionats amb aquestes substàncies i de les tèc-
niques anticontaminació disponibles, i els esforços que 
fan aquests sectors per contribuir a reduir les emissions a 
l’atmosfera,



Suplement núm. 8 Dissabte 16 d’abril 2005 1263

Conscients que les mesures adoptades per reduir les 
emissions de sofre, d’òxids de nitrogen, d’amoníac i de 
compostos orgànics volàtils no han de constituir un mitjà 
per exercir una discriminació arbitrària o injustificable, ni 
una forma encoberta de restringir la competència i els 
intercanvis internacionals,

Tenint en compte els millors coneixements i dades 
científiques i tècniques disponibles sobre les emissions 
d’aquestes substàncies, la seva transformació en l’atmos-
fera i els efectes sobre la salut i el medi ambient, així com 
sobre els costos de les mesures anticontaminació, i reco-
neixent la necessitat de millorar aquests coneixements i 
de continuar la cooperació científica i tècnica amb la fina-
litat d’arribar a comprendre millor aquestes qüestions,

Prenent nota que en virtut del Protocol relatiu a la 
lluita contra les emissions d’òxid de nitrogen o els seus 
fluxos transfronterers, fet a Sofia el 31 d’octubre de 1988, 
i del Protocol relatiu a la lluita contra les emissions de 
compostos orgànics volàtils o els seus fluxos transfronte-
rers, fet a Ginebra el 18 de novembre de 1991, ja s’han 
adoptat disposicions per lluitar contra les emissions 
d’òxid de nitrogen i de compostos orgànics volàtils i que 
els annexos tècnics dels dos protocols ja proporcionen 
indicacions pel que fa a les tècniques que s’han d’aplicar 
per reduir aquestes emissions,

Prenent nota, així mateix, que en virtut del Protocol 
relatiu a reduccions addicionals de les emissions de sofre, 
fet a Oslo el 14 de juny de 1994, ja s’han adoptat disposi-
cions per reduir les emissions de sofre amb la finalitat de 
contribuir a la reducció dels dipòsits àcids disminuint 
l’amplitud dels excessos dels dipòsits crítics de sofre, que 
s’han calculat a partir de les càrregues crítiques d’acidesa 
tenint en compte la contribució dels compostos de sofre 
oxidat en els dipòsits àcids totals en 1990,

Prenent nota, a més, que el present Protocol és el pri-
mer acord conclòs en virtut del Conveni que tracta expres-
sament dels compostos de nitrogen reduït,

Tenint present que la reducció de les emissions 
d’aquestes substàncies a més pot contribuir a controlar 
altres contaminants, inclosos en particular els aerosols 
especials secundaris transfronterers, que contribueixen 
als efectes sobre la salut vinculats a l’exposició a partícu-
les en suspensió a l’aire,

Tenint present també que, en la mesura que sigui pos-
sible, cal evitar adoptar, als efectes dels objectius del pre-
sent Protocol, mesures que tinguin per efecte agreujar 
altres problemes relatius a la salut i al medi ambient,

Prenent nota que les mesures adoptades per reduir 
les emissions d’òxid de nitrogen i d’amoníac haurien de 
tenir en compte el conjunt del cicle biogeoquímic del 
nitrogen i, en la mesura que sigui possible, no provocar 
un augment de les emissions de nitrogen reactiu, inclòs 
l’hemiòxid de nitrogen, fet que podria agreujar altres pro-
blemes relatius al nitrogen,

Conscients que el metà i el monòxid de carboni eme-
sos per les activitats humanes contribueixen, en presèn-
cia d’òxids de nitrogen i de compostos orgànics volàtils, a 
la formació d’ozó troposfèric,

Conscients, així mateix, dels compromisos que les 
parts han contret en virtut de la Convenció marc de les 
Nacions Unides sobre el canvi climàtic,

Han convingut:

Article 1.

DEFINICIONS

Als efectes del present Protocol,

1. Per «Conveni» s’entén el Conveni sobre la conta-
minació atmosfèrica transfronterera a llarga distància, fet 
a Ginebra el 13 de novembre de 1979;

2. Per «EMEP» s’entén el Programa concertat de vigi-
lància contínua i d’avaluació de la transmissió a llarga 
distància dels contaminants atmosfèrics a Europa;

3. Per «òrgan executiu» s’entén l’òrgan executiu del 
Conveni, constituït en aplicació de l’apartat 1 de l’article 
10 del Conveni;

4. Per «Comissió» s’entén la Comissió Econòmica de 
les Nacions Unides per a Europa;

5. Per «parts», s’entén, llevat que del context en 
resulti una altra cosa, les parts en el present Protocol;

6. Per «zona geogràfica de les activitats de l’EMEP» 
s’entén la zona que defineix l’apartat 4 de l’article 1 del 
Protocol al Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfè-
rica transfronterera a llarga distància, relatiu al finança-
ment a llarg termini del Programa concertat de vigilància 
contínua i d’avaluació de la transmissió a llarga distància 
dels contaminants atmosfèrics a Europa (EMEP), fet a 
Ginebra el 28 de setembre de 1984;

7. Per «emissió» s’entén la descàrrega d’una subs-
tància a l’atmosfera a partir d’una font puntual o difusa;

8. Per «òxids de nitrogen» s’entén el monòxid de 
nitrogen i el diòxid de nitrogen, expressats en diòxid de 
nitrogen (NO2);

9. Per «compostos de nitrogen reduït» s’entén 
l’amoníac i els productes de reacció d’aquesta substàn-
cia;

10.  Per «sofre» s’entén el conjunt dels compostos de 
sofre, expressats en diòxid de sofre (SO2);

11. Per «compostos orgànics volàtils» o «COV» s’en-
tén, llevat d’indicació en contra, tots els compostos orgà-
nics d’origen antropogènic, diferents del metà, que 
puguin produir oxidants fotoquímics per reacció amb els 
òxids de nitrogen en presència de llum solar;

12. Per «càrrega crítica» s’entén una estimació quan-
titativa de l’exposició a un o més contaminants per sota 
de la qual, segons l’estat actual dels coneixements, no es 
produeixen efectes nocius importants en elements sensi-
bles específics del medi ambient;

13. Per «nivells crítics» s’entén les concentracions de 
contaminants en l’atmosfera per damunt de les quals, 
segons l’estat actual dels coneixements, es poden produir 
efectes nocius directes sobre receptors com ara éssers 
humans, plantes, ecosistemes o materials;

14. Per «zona de gestió de les emissions de contami-
nants», o ZGEP, s’entén una zona especificada a l’annex III 
de conformitat amb les condicions expressades a l’apar-
tat 9 de l’article 3;

15. Per «font fixa» s’entén qualsevol edifici, estruc-
tura, dispositiu, instal·lació o equip fix que emeti o pugui 
emetre directament o indirectament a l’atmosfera sofre, 
òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils o amo-
níac;

16. Per «nova font fixa» s’entén qualsevol font fixa 
que es comenci a construir o que es comenci a modifi-
car substancialment després d’expirar un termini d’un 
any que comença a comptar a la data d’entrada en vigor 
del present Protocol. Correspon a les autoritats nacio-
nals competents determinar si una modificació és subs-
tancial o no, tenint en compte factors com els avantat-
ges que aquesta modificació presenti per al medi 
ambient.

Article 2.

OBJECTIU

L’objectiu del present Protocol és controlar i reduir les 
emissions de sofre, d’òxids de nitrogen, d’amoníac i de 
compostos orgànics volàtils causades per activitats antro-
pogèniques i que poden produir efectes nocius sobre la 
salut, els ecosistemes naturals, els materials i els cultius a 
causa de l’acidificació, l’eutrofització o la formació d’ozó 
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troposfèric com a conseqüència de la transmissió atmos-
fèrica transfronterera a llarga distància, i, en la mesura 
que sigui possible, procurar que, a llarg termini i proce-
dint per etapes, tenint en compte els progressos dels 
coneixements científics, els dipòsits d’origen atmosfèric i 
les concentracions en l’atmosfera no sobrepassin:

a) Per a les parts situades a la zona geogràfica de les 
activitats de l’EMEP i el Canadà, les càrregues crítiques 
d’acidesa que es presenten a l’annex 1;

b) Per a les parts situades a la zona geogràfica de les 
activitats de l’EMEP, les càrregues crítiques de nitrogen 
nutritiu que es presenten a l’annex 1;

c) En el cas de l’ozó:
i) Per a les parts situades a la zona geogràfica de les 

activitats de l’EMEP, els nivells crítics d’ozó que s’indiquen 
a l’annex 1;

ii) Per al Canadà, l’estàndard pancanadenc per a 
l’ozó;

iii) Per als Estats Units d’Amèrica, la norma nacional 
de qualitat de l’aire ambient per a l’ozó.

Article 3.

OBLIGACIONS FONAMENTALS

1. Cada part que tingui un límit màxim d’emissió 
en algun dels quadres de l’annex II ha de reduir les 
seves emissions anuals, i ha de mantenir la reducció en 
aquest límit, de conformitat amb el calendari que espe-
cifica l’annex esmentat. Com a mínim, cada part ha de 
controlar les seves emissions anuals de compostos 
contaminants d’acord amb les obligacions que expressa 
l’annex II.

2. Cada part ha d’aplicar els valors límits que especi-
fiquen els annexos IV, V i VI a cada nova font fixa que entri 
en una categoria de fonts fixes esmentada en aquests 
annexos, com a molt tard en els terminis que especifica 
l’annex VII. Si no, una part pot aplicar estratègies diferents 
de reducció de les emissions que donin lloc globalment a 
nivells d’emissió equivalents per al conjunt de les catego-
ries de fonts.

3. Sempre que sigui tècnicament i econòmicament 
factible i tenint en compte els costos i avantatges, cada 
part ha d’aplicar els valors límits que especifiquen els 
annexos IV, V i VI a cada font fixa existent que entri en una 
categoria de fonts fixes esmentada en aquests annexos, 
com a molt tard en els terminis que especifica l’annex VII. 
Si no, una part pot aplicar estratègies diferents de reduc-
ció de les emissions que donin lloc globalment a nivells 
d’emissió equivalents per al conjunt de les categories de 
fonts o, per a les parts situades fora de la zona geogràfica 
de les activitats de l’EMEP, que siguin necessàries per 
aconseguir els objectius nacionals o regionals de reduc-
ció de l’acidificació i complir les normes nacionals de 
qualitat de l’aire.

4. Els valors límits per a les calderes i els aparells de 
calefacció industrial, nous o en ús, d’una potència tèrmica 
nominal superior a 50 MWth, i els vehicles utilitaris 
pesants nous han de ser avaluats per les parts en una 
reunió de l’òrgan executiu amb la finalitat de modificar els 
annexos IV, V i VIII com a màxim dos anys després de l’en-
trada en vigor del present Protocol.

5. Cada part ha d’aplicar els valors límits per als car-
burants i les fonts mòbils noves a què es refereix l’annex 
VIII com a màxim en els terminis que especifica l’annex VII.

6. Cada part ha d’aplicar les millors tècniques dispo-
nibles a les fonts mòbils i a cada font fixa nova o existent, 
tenint en compte els documents d’orientació I a V adop-
tats per l’òrgan executiu en la seva dissetena reunió 

(Resolució 1999/1) i totes les modificacions relatives a 
aquests.

7. Cada part ha d’adoptar les mesures adequades 
basades en particular en criteris científics i econòmics per 
reduir les emissions de compostos orgànics volàtils asso-
ciades a la utilització de productes que no figurin als 
annexos VI o VIII. Com a màxim en la segona reunió de 
l’òrgan executiu després de l’entrada en vigor del present 
Protocol, les parts, amb la finalitat d’adoptar un annex 
sobre els productes, inclosos els criteris per elegir aquests 
productes, han d’estudiar valors límits en relació amb el 
contingut en compostos orgànics volàtils dels productes 
que no figurin als annexos VII o VIII, i també els terminis 
d’aplicació d’aquests valors.

8. Sense perjudici del que disposa l’apartat 10, cada 
part:

a) ha d’aplicar, com a mínim, les mesures encamina-
des a controlar l’amoníac especificades a l’annex IX; i

b) ha d’aplicar, quan ho consideri oportú, les millors 
tècniques disponibles per prevenir i reduir les emissions 
d’amoníac enumerades al document d’orientació V adop-
tat per l’òrgan executiu en la seva dissetena reunió (Reso-
lució 1999/1) i totes les modificacions relatives a aquests.

9. L’apartat 10 s’ha d’aplicar a qualsevol part:

a) la superfície total de la qual sigui superior a 2 mi-
lions de quilòmetres quadrats;

b) les emissions anuals de sofre, òxids de nitrogen, 
amoníac i/o compostos orgànics volàtils de la qual que 
contribueixin a l’acidificació, l’eutrofització i la formació 
d’ozó en zones sotmeses a la jurisdicció d’una o més parts 
provinguin essencialment d’una zona sotmesa a la seva 
jurisdicció designada com a ZGEP a l’annex III, i que hagi 
lliurat a aquest efecte un expedient d’acord amb la
lletra c);

c) que hagi presentat, en signar, ratificar, acceptar o 
aprovar el present Protocol o en adherir-s’hi, una descrip-
ció, amb el suport de la documentació de referència, de 
l’extensió geogràfica d’una o de diverses ZGEP, per a un o 
diversos contaminants, perquè s’inclogui a l’annex III; i

d) que, en signar, ratificar, acceptar o aprovar el pre-
sent Protocol o en adherir-s’hi, hagi indicat expressament 
la seva intenció d’aplicar el present apartat.

10. Una part a la qual s’apliqui el present apartat:

a) Si està situada a la zona geogràfica de les activi-
tats de l’EMEP, només pot ser obligada a adaptar-se a les 
disposicions d’aquest article i de l’annex II en el perímetre 
de la ZGEP corresponent, per a cada contaminant res-
pecte del qual s’hagi inscrit a l’annex III una ZGEP sot-
mesa a la seva jurisdicció;

b) Si no està situada a la zona geogràfica de les acti-
vitats de l’EMEP, només pot ser obligada a adaptar-se a les 
disposicions que contenen els apartats 1, 2, 3, 5, 6 i 7, i 
l’annex II en el perímetre de la ZGEP corresponent, per a 
cada contaminant (òxids de nitrogen, sofre i/o compostos 
orgànics volàtils) respecte del qual s’hagi inscrit a l’annex 
III una ZGEP sotmesa a la seva jurisdicció, i no està obli-
gada a adaptar-se al que disposa l’apartat 8 en qualsevol 
lloc sotmès a la seva jurisdicció.

11. En el moment de la ratificació, acceptació o 
aprovació del present Protocol, o de la seva adhesió a 
l’Instrument esmentat, el Canadà i els Estats Units 
d’Amèrica han de sotmetre a l’òrgan executiu els seus 
compromisos respectius en matèria de reducció de les 
emissions de sofre, d’òxids de nitrogen i de compostos 
orgànics volàtils, que han de quedar automàticament 
incorporats a l’annex II.
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12. Sense perjudici de les conclusions del primer 
examen que preveu l’apartat 2 de l’article 10, i com a 
màxim un any després que hagi acabat l’examen 
esmentat, les parts han d’entaular negociacions sobre 
noves obligacions en matèria de reducció d’emis-
sions.

Article 4.

INTERCANVI D’INFORMACIÓ I DE TECNOLOGIA

1. Cada part, actuant de conformitat amb les seves 
lleis, reglaments i pràctiques, així com amb les seves obli-
gacions derivades del present Protocol, ha de crear les 
condicions propícies per a l’intercanvi d’informacions, 
tecnologies i tècniques, amb la finalitat de reduir les emis-
sions de sofre, d’òxids de nitrogen, d’amoníac i de com-
postos orgànics volàtils i, en particular, s’ha de compro-
metre a impulsar:

a) la constitució i l’actualització de bases de dades 
sobre les millors tècniques disponibles, entre aquestes 
les que permetin augmentar l’eficàcia energètica, els cre-
madors menys contaminants i les bones pràctiques agrí-
coles respectuoses amb el medi ambient;

b) l’intercanvi d’informació i d’experiències relatives 
al desenvolupament dels sistemes de transport menys 
contaminants;

c) els contactes directes i la cooperació en el sector 
industrial, incloses les empreses conjuntes; i

d) la prestació d’assistència tècnica.

2. Per promoure les activitats que especifica l’apar-
tat 1, cada part ha de crear les condicions propícies per 
als contactes i la cooperació entre les organitzacions i les 
persones competents que, tant en el sector privat com 
en el públic, estiguin en condicions de subministrar tec-
nologia, serveis d’estudis i d’enginyeria, material o mit-
jans financers.

Article 5.

SENSIBILITZACIÓ DEL PÚBLIC

1. Cada part, actuant de conformitat amb les seves 
lleis, reglaments i pràctiques, es compromet a promoure 
la difusió entre el gran públic d’informació, en particular 
relativa a:

a) les emissions nacionals anuals de sofre, òxids de 
nitrogen, amoníac i compostos orgànics volàtils i els pro-
gressos aconseguits per adaptar-se als límits màxims 
d’emissió nacionals o complir les altres obligacions que 
esmenta l’article 3;

b) els dipòsits i les concentracions de contaminants 
pertinents i, si s’escau, aquests dipòsits i concentracions 
en relació amb les càrregues i els nivells crítics a què es 
refereix l’article 2;

c) les concentracions d’ozó troposfèric; i
d) les estratègies i mesures aplicades o que s’hagin 

d’aplicar per atenuar els problemes de contaminació 
atmosfèrica tractats al present Protocol, que s’exposen a 
l’article 6.

2. A més, amb la finalitat de reduir al mínim les emis-
sions, cada part pot procurar que el públic tingui ampli 
accés a la informació, en particular sobre el següent:

a) els combustibles i carburants menys contami-
nants, les fonts d’energia renovables i l’eficàcia energè-
tica, inclosa la seva utilització en el sector dels trans-
ports;

b) els compostos orgànics volàtils continguts en els 
productes, inclòs l’etiquetatge;

c) les opcions possibles pel que fa a la gestió dels 
residus que continguin compostos orgànics volàtils pro-
duïts pels consumidors;

d) les bones pràctiques agrícoles per reduir les emis-
sions d’amoníac;

e) els efectes sobre la salut i el medi ambient asso-
ciats als contaminants a què es refereix el present Proto-
col; i

f) les mesures que els particulars i les empreses 
poden adoptar per contribuir a reduir les emissions de 
contaminants a què es refereix el present Protocol.

Article 6.

ESTRATÈGIES, POLÍTIQUES, PROGRAMES, MESURES
I INFORMACIÓ

1. Segons convingui, i sobre la base de criteris cien-
tífics i econòmics sòlids, cada part, amb la finalitat de 
poder complir més fàcilment les obligacions que hagi 
contret en virtut de l’article 3:

a) ha d’adoptar estratègies, polítiques i programes 
de suport, sense excessiva demora a partir de l’entrada en 
vigor del present Protocol i pel que fa a ella mateixa;

b) ha d’adoptar mesures per controlar i reduir les 
seves emissions de sofre, òxids de nitrogen, amoníac i 
compostos orgànics volàtils;

c) ha d’adoptar mesures per afavorir una eficàcia 
energètica superior i la utilització de fonts d’energia reno-
vables;

d) ha d’adoptar mesures per reduir la utilització de 
combustibles i carburants contaminants;

e) ha de desenvolupar i posar en pràctica sistemes 
de transport menys contaminants i s’ha de comprometre 
a promoure sistemes de regulació de la circulació per 
reduir globalment les emissions imputables a la circulació 
per carretera;

f) ha d’adoptar mesures per afavorir l’elaboració i la 
introducció de procediments i de productes poc contami-
nants, tenint en compte els documents d’orientació I a V 
adoptats per l’òrgan executiu en la seva dissetena reunió 
(Resolució 1999/1) i totes les modificacions relatives a 
aquests;

g) ha d’impulsar l’aplicació de programes, en parti-
cular voluntaris, de gestió de la reducció de les emissions 
i la utilització d’instruments econòmics, tenint en compte 
el document d’orientació VI adoptat per l’òrgan executiu 
en la seva dissetena reunió (Resolució 1999/1) i totes les 
modificacions relatives a aquest;

h) ha d’aplicar i elaborar més endavant, de confor-
mitat amb la seva situació nacional, polítiques i mesures 
com ara la reducció o l’eliminació progressiva de les 
imperfeccions del mercat, incentius fiscals, exempcions 
d’impostos i de drets i subvencions en tots els sectors 
dels quals procedeixin les emissions de sofre, òxids de 
nitrogen, amoníac i compostos orgànics volàtils que 
vagin contra l’objectiu del Protocol, i ha de recórrer als 
instruments del mercat; i

i) ha d’adoptar les mesures que siguin eficaces en 
relació amb el seu cost per reduir les emissions provi-
nents dels productes residuals que continguin compostos 
orgànics volàtils.

2. Cada part ha de reunir i mantenir al dia informació 
sobre:

a) els nivells efectius de les emissions de sofre, com-
postos nitrogenats i compostos orgànics volàtils, com 
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també de les concentracions ambients i dels dipòsits 
d’aquests compostos i d’ozó, tenint en compte, per a les 
parts situades a la zona geogràfica de les activitats de 
l’EMEP, el pla de treball de l’EMEP; i

b) els efectes de les concentracions ambients i dels 
dipòsits de sofre, compostos nitrogenats, compostos 
orgànics volàtils i ozó sobre la salut, els ecosistemes ter-
restres i aquàtics i els materials.

3. Cada part pot adoptar mesures més estrictes que 
les que preveu el present Protocol.

Article 7.

INFORMACIÓ QUE S’HA DE COMUNICAR

1. Sense perjudici del que disposen les seves lleis i 
reglaments, i de conformitat amb les seves obligacions en 
virtut del present Protocol:

a) Cada part, a través del secretari executiu de la 
Comissió, ha de comunicar a l’òrgan executiu a intervals 
regulars fixats per les parts en una reunió de l’òrgan exe-
cutiu informació sobre les mesures que hagi adoptat per 
aplicar el present Protocol. A més:

i) quan una part apliqui estratègies diferents de la 
reducció de les emissions en virtut del que disposen els 
apartats 2 i 3 de l’article 3 ha de presentar documents en 
suport de les estratègies aplicades i que certifiquin el seu 
respecte de les obligacions enunciades en aquests apar-
tats;

ii) quan una part consideri que alguns valors límit, 
especificats de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 3, 
són tècnicament i econòmicament inaplicables amb rela-
ció als seus costos i avantatges, ho ha d’indicar i n’ha de 
facilitar un justificant;

b) Cada part situada a la zona geogràfica de les acti-
vitats de l’EMEP ha de comunicar a l’EMEP les dades 
següents, a través del secretari executiu de la Comissió, a 
intervals regulars fixats per l’òrgan director de l’EMEP i 
aprovats per les parts en una reunió de l’òrgan executiu:

i) els nivells de les emissions de sofre, òxids de 
nitrogen, amoníac i compostos orgànics volàtils, fent ser-
vir, com a mínim, els mètodes i la resolució temporal i 
espacial especificats per l’òrgan director de l’EMEP;

ii) els nivells de les emissions de cada substància per 
a l’any de referència (1990), fent servir els mateixos mèto-
des i la mateixa resolució temporal i espacial;

iii) dades sobre les projeccions d’emissions i els 
plans actuals de reducció; i

iv) si ho considera oportú, qualsevol circumstància 
excepcional que justifiqui emissions momentàniament 
superiors als límits màxims que se li hagin fixat per a un 
o diversos contaminants;

c) Les parts situades fora de la zona geogràfica de les 
activitats de l’EMEP han de proporcionar informació anà-
loga a la indicada a la lletra b), si l’òrgan executiu ho sol-
licita.

2. La informació que s’ha de comunicar en aplicació 
del que disposa la lletra a) de l’apartat 1 ha de ser con-
forme a la decisió relativa a la presentació i al contingut 
de les comunicacions, que les parts han d’adoptar en una 
reunió de l’òrgan executiu. Els termes d’aquesta decisió 
han de ser revisats, segons convingui, per determinar 
qualsevol element que s’hagi d’afegir en relació amb la 
presentació o el contingut de la informació que s’hagi de 
comunicar.

3. En el moment oportú abans de cada reunió anual 
de l’òrgan executiu, l’EMEP ha de facilitar informació:

a) sobre les concentracions ambients i els dipòsits 
de compostos de sofre i nitrogen, així com, quan es dis-
posi d’aquestes dades, sobre les concentracions ambients 
de compostos orgànics volàtils i d’ozó; i

b) sobre els càlculs dels balanços de sofre i de nitro-
gen oxidat i reduït i informació pertinent sobre la trans-
missió a llarga distància de l’ozó i dels seus precursors.

Les parts situades fora de la zona geogràfica de les 
activitats de l’EMEP han de facilitar informació similar si 
l’òrgan executiu ho sol·licita.

4. L’òrgan executiu, de conformitat amb el que dis-
posa la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 10 del Conveni, 
ha d’adoptar les disposicions necessàries per a l’elabora-
ció d’informació sobre els efectes dels dipòsits de com-
postos de sofre i de nitrogen, així com sobre les concen-
tracions d’ozó.

5. En les reunions de l’òrgan executiu, les parts han 
d’adoptar les disposicions necessàries per a l’elaboració, 
a intervals regulars, d’informació revisada sobre la distri-
bució de les reduccions de les emissions calculada i opti-
mitzada a escala internacional per als estats situats a la 
zona geogràfica de les activitats de l’EMEP, aplicant 
models d’avaluació integrada, inclosos els models de 
transmissió atmosfèrica, amb la finalitat de reduir més, a 
efectes de l’apartat 1 de l’article 3, la diferència entre els 
dipòsits efectius de compostos de sofre i de nitrogen i els 
valors de les càrregues crítiques, així com la diferència 
entre les concentracions efectives d’ozó i els nivells crítics 
d’ozó especificats a l’annex 1, o altres mètodes d’avalua-
ció aprovats per les parts en una reunió de l’òrgan execu-
tiu.

Article 8.

RECERCA I DESENVOLUPAMENT I VIGILÀNCIA

Les parts han de fomentar la recerca i el desenvolupa-
ment, la vigilància i la cooperació en els àmbits 
següents:

a) harmonització internacional dels mètodes de càl-
cul i d’avaluació dels efectes nocius associats a les subs-
tàncies a què es refereix el present Protocol als efectes 
d’establiment de càrregues i nivells crítics i, si s’escau, 
d’elaboració de procediments per aconseguir aquesta 
harmonització;

b) millora de les bases de dades sobre les emissions, 
en particular les que es refereixen a l’amoníac i als com-
postos orgànics volàtils;

c) millora de les tècniques i sistemes de vigilància i 
de la modelització del transport, de les concentracions i 
dels dipòsits de sofre, de compostos nitrogenats i de 
compostos orgànics volàtils, i també de la formació d’ozó 
i de matèries particulades secundàries;

d) millora dels coneixements científics quant a la 
transformació a llarg termini de les emissions i al seu 
impacte sobre les concentracions de fons a escala de l’he-
misferi del sofre, del nitrogen, dels compostos orgànics 
volàtils, de l’ozó i de matèries particulades, prestant una 
especial atenció a la química de la troposfera lliure i al risc 
de circulació intercontinental de contaminants;

e) continuació de l’elaboració d’una estratègia de 
conjunt per reduir els efectes nocius de l’acidificació, l’eu-
trofització i la contaminació fotoquímica, incloses les 
sinergies i els efectes combinats;

f) elaboració d’estratègies encaminades a reduir 
encara més les emissions de sofre, òxids de nitrogen, 
amoníac i compostos orgànics volàtils basant-se en les 
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càrregues crítiques i els nivells crítics, així com en els pro-
gressos tècnics, i la millora de la modelització de l’avalua-
ció integrada per calcular el repartiment òptim a escala 
internacional de les reduccions d’emissions, tenint en 
compte la necessitat d’evitar costos excessius per a qual-
sevol de les parts. S’ha de concedir una particular impor-
tància a les emissions imputables a l’agricultura i als 
transports;

g) determinació de l’evolució en el temps i la com-
prensió científica dels efectes més generals del sofre, dels 
compostos de nitrogen, dels compostos orgànics volàtils 
i de la contaminació fotoquímica sobre la salut, inclosa la 
seva contribució a les concentracions de matèries particu-
lars, sobre el medi ambient, en particular, sobre l’acidifi-
cació i l’eutrofització, i sobre els materials, en particular, 
sobre els dels monuments històrics i culturals, tenint en 
compte la relació entre els òxids de sofre, els òxids de 
nitrogen, l’amoníac, els compostos orgànics volàtils i 
l’ozó troposfèric;

h) tecnologies antiemissions i tecnologies i tècni-
ques adequades per permetre augmentar l’eficàcia ener-
gètica, els estalvis d’energia i la utilització de fonts d’ener-
gia renovables;

i) l’eficàcia de les tècniques destinades a controlar 
l’amoníac en l’àmbit de les explotacions agrícoles i 
impacte d’aquestes tècniques sobre els dipòsits en els 
àmbits local i regional;

j) gestió de la demanda de transport i desenvolupa-
ment i promoció de formes de transport menys contami-
nants;

k) quantificació i, si és possible, avaluació econò-
mica dels avantatges que presenta per al medi ambient i 
la salut la reducció de les emissions de sofre, d’òxids de 
nitrogen, d’amoníac i de compostos orgànics volàtils; i

l) desenvolupament d’instruments que permetin 
garantir una àmplia aplicació i una vasta difusió dels 
mètodes i dels resultats d’aquests treballs.

Article 9.

RESPECTE DE LES OBLIGACIONS

S’ha d’examinar periòdicament el respecte per cada 
part de les obligacions que hagi contret en virtut del pre-
sent Protocol. El Comitè d’Aplicació creat per la Decisió 
1997/2 adoptada per l’òrgan executiu en la seva quinzena 
reunió ha de procedir a aquests exàmens i n’ha d’infor-
mar les parts en una reunió de l’òrgan executiu, d’acord 
amb el que disposen l’annex d’aquesta decisió i totes les 
modificacions relatives a aquesta.

Article 10.

EXÀMENS PER LES PARTS EN LES REUNIONS
DE L’ÒRGAN EXECUTIU

1. En les reunions de l’òrgan executiu i en aplicació 
de la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 10 del Conveni, les 
parts han d’examinar la informació facilitada per les parts, 
l’EMEP i els òrgans subsidiaris de l’òrgan executiu, les 
dades sobre els efectes de les concentracions i els dipò-
sits de compostos de sofre i de nitrogen i de la contami-
nació fotoquímica, així com els informes del Comitè 
d’Aplicació a què es refereix l’article 9 anterior.

2. a) En les reunions de l’òrgan executiu, les parts 
han de mantenir en estudi les obligacions enunciades en 
el present Protocol, incloses:

i) les seves obligacions respecte a la distribució de 
les reduccions de les emissions calculada i optimitzada a 

escala internacional, a què es refereix l’apartat 5 de l’ante-
rior article 7; i

ii) l’adequació de les obligacions i els progressos 
realitzats amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu del pre-
sent Protocol;

b) Per a aquests exàmens s’han de tenir en compte 
les millors informacions científiques disponibles sobre 
els efectes de l’acidificació, de l’eutrofització i de la conta-
minació fotoquímica, incloses les avaluacions de tots els 
efectes pertinents sobre la salut, els nivells i les càrregues 
crítiques, el desenvolupament i el perfeccionament de 
models d’avaluació integrada, els progressos tecnològics, 
l’evolució de la situació econòmica, la millora de les bases 
de dades sobre les emissions i les tècniques antiemis-
sions, particularment en relació amb l’amoníac i els com-
postos orgànics volàtils, i la mesura en què es respecten 
les obligacions relatives al nivell de les emissions;

c) les condicions, els mètodes i el calendari d’aquests 
exàmens els han d’acordar les parts en una reunió de l’òr-
gan executiu. El primer examen d’aquest tipus ha de 
començar com a molt tard un any després de l’entrada en 
vigor del present Protocol.

Article 11.

SOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

1. En cas de controvèrsia entre dues o més parts 
amb motiu de la interpretació o l’aplicació del present 
Protocol, les parts interessades s’han d’esforçar per solu-
cionar-la mitjançant negociacions o qualsevol altre mitjà 
pacífic de la seva elecció. Les parts interessades han d’in-
formar l’òrgan executiu de la seva controvèrsia.

2. Quan ratifiqui, accepti o aprovi el present Protocol 
o s’hi adhereixi o en qualsevol moment posterior, una 
part que no sigui una organització d’integració econòmica 
regional pot declarar en un instrument escrit presentat al 
dipositari que per a tota controvèrsia relacionada amb la 
interpretació o l’aplicació del Protocol reconeix com a 
obligatori o obligatoris «ipso facto» i sense necessitat 
d’un acord especial un o els dos mitjans de solució que 
s’expressen a continuació respecte a qualsevol part que 
accepti la mateixa obligació:

a) submissió de la controvèrsia al Tribunal Interna-
cional de Justícia;

b) arbitratge d’acord amb els procediments que les 
parts han d’adoptar com més aviat millor a partir d’una 
reunió de l’òrgan executiu, en un annex dedicat a l’arbi-
tratge.

Una part que sigui una organització d’integració eco-
nòmica regional pot fer una declaració en el mateix sentit 
pel que fa a l’arbitratge, d’acord amb els procediments a 
què es refereix la lletra b).

3. La declaració feta en aplicació de l’apartat 2 està 
en vigor fins que expiri d’acord amb els seus propis ter-
mes o fins que expiri un termini de tres mesos a partir de 
la data en què s’hagi lliurat al dipositari una notificació 
per escrit de la revocació de la declaració esmentada.

4. El dipòsit d’una nova declaració, la notificació de 
la revocació d’una declaració o l’expiració d’una declara-
ció no afecten gens el procediment iniciat davant el Tribu-
nal Internacional de Justícia o el Tribunal Arbitral, llevat 
que les parts en la controvèrsia convinguin una altra 
cosa.

5. Tret del cas que les parts en una controvèrsia 
hagin acceptat el mateix mitjà de solució que preveu 
l’apartat 2, si quan expira un termini de dotze mesos a 
partir de la data en què una part hagi notificat a una altra 
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part l’existència d’una controvèrsia entre aquestes, les 
parts interessades no han aconseguit solucionar la seva 
controvèrsia pels mitjans que expressa l’apartat 1, la con-
trovèrsia, a sol·licitud d’una de les parts en aquesta, s’ha 
de sotmetre a conciliació.

6. A efectes de l’apartat 5, es crea una comissió de 
conciliació. La comissió està formada per membres desig-
nats, en un nombre igual per cada part interessada o, 
quan les parts en el procediment de conciliació facin 
causa comuna, pel conjunt d’aquestes parts, i un presi-
dent elegit conjuntament pels membres designats 
d’aquesta manera. La comissió ha d’emetre una recoma-
nació que les parts en la controvèrsia han d’examinar de 
bona fe.

Article 12.

ANNEXOS

Els annexos del present Protocol formen part inte-
grant del Protocol.

Article 13.

ESMENES I AJUSTOS

1. Qualsevol part pot proposar esmenes al present 
Protocol. Qualsevol part en el Conveni pot proposar un 
ajust a l’annex II del present Protocol amb la finalitat 
d’afegir-hi el seu nom, juntament amb els nivells d’emis-
sió, els límits màxims d’emissió i els percentatges de 
reducció de les emissions que l’afectin.

2. Les esmenes i els ajustos proposats s’han de pre-
sentar per escrit al secretari executiu de la Comissió, que 
els ha de comunicar a totes les parts. Les parts han d’exa-
minar les esmenes i els ajustos proposats en la següent 
reunió de l’òrgan executiu, sempre que el secretari execu-
tiu les hagi transmès a les parts amb noranta dies d’ante-
lació, com a mínim.

3. Les esmenes al present Protocol, incloses les 
esmenes als annexos II a IX, s’han d’adoptar per consens 
de les parts presents en una reunió de l’òrgan executiu i 
entren en vigor per a les parts que les hagin acceptat el 
norantè dia següent a la data en què dos terços de les 
parts hagin dipositat els seus instruments d’acceptació 
d’aquestes esmenes en poder del dipositari. Les esmenes 
entren en vigor pel que fa a qualsevol altra part el norantè 
dia següent a la data en què la part esmentada hagi dipo-
sitat el seu instrument d’acceptació de les esmenes.

4. Les esmenes als annexos del present Protocol, tret 
de les esmenes als annexos a què es refereix l’apartat 3, 
s’han d’adoptar per consens de les parts presents en una 
reunió de l’òrgan executiu. Quan expiri un termini de 
noranta dies a partir de la data en què el secretari executiu 
de la Comissió ho hagi comunicat a totes les parts, qual-
sevol esmena a algun d’aquests annexos ha de produir 
efectes respecte a les parts que no hagin lliurat una notifi-
cació al dipositari d’acord amb el que disposa l’apartat 5, 
a condició que setze parts com a mínim no hagin lliurat 
aquesta notificació.

5. Qualsevol part que no estigui en condicions 
d’aprovar una esmena a un annex que no sigui algun dels 
que indica l’apartat 3 ho ha de notificar al dipositari per 
escrit en un termini de noranta dies a partir de la data de 
la comunicació de la seva adopció. El dipositari ha d’infor-
mar sense dilació totes les parts de la recepció d’aquesta 
notificació. Qualsevol part pot en tot moment substituir la 
seva notificació anterior per una acceptació i, després de 
lliurar un instrument d’acceptació en poder del dipositari, 
l’esmena a aquest annex produeix efectes pel que fa a la 
part esmentada.

6. Els ajustos de l’annex II s’han d’adoptar per con-
sens entre les parts presents en una reunió de l’òrgan 
executiu i produeixen efectes pel que fa a totes les parts 
en el present Protocol el norantè dia següent a la data en 
què el secretari executiu de la Comissió lliuri a les parts 
una notificació per escrit de l’adopció de l’ajust.

Article 14.

SIGNATURA

1. Aquest Protocol està obert a la signatura dels 
estats membres de la Comissió, així com dels estats que 
posseeixin la condició de membres consultius davant la 
Comissió en virtut de l’apartat 8 de la Resolució 36 (IV) del 
Consell Econòmic i Social de 28 de març de 1947 i de les 
organitzacions d’integració econòmica regional constituï-
des per estats sobirans membres de la Comissió que tin-
guin competència per negociar, establir i aplicar acords 
internacionals en les matèries a què es refereix el present 
Protocol, sempre que els estats i les organitzacions en 
qüestió siguin parts en el Conveni i figurin a la llista de 
l’annex II, signat a Göteborg (Suècia), els dies 30 de 
novembre i 1 de desembre de 1999, i amb posterioritat a 
la seu de l’Organització de les Nacions Unides a Nova 
York, fins al 30 de maig de 2000.

2. En les matèries que siguin de la seva competèn-
cia, aquestes organitzacions d’integració econòmica re-
gional han d’exercir amb caràcter exclusiu els drets i han 
d’assumir amb caràcter exclusiu les responsabilitats que 
el present Protocol confereix als seus estats membres. En 
aquest cas, els estats membres d’aquestes organitzacions 
no poden exercir aquests drets a títol individual.

Article 15.

RATIFICACIÓ, ACCEPTACIÓ, APROVACIÓ I ADHESIÓ

1. El present Protocol està subjecte a la ratificació, 
l’acceptació o l’aprovació dels signataris.

2. El present Protocol està obert a l’adhesió dels 
estats i les organitzacions que compleixin les condicions 
que expressa l’apartat 1 de l’article 14 a partir del 31 de 
maig de 2000.

3. Els instruments de ratificació, acceptació, aprova-
ció o adhesió han de ser dipositats en poder del diposi-
tari.

Article 16.

DIPOSITARI

El secretari general de l’Organització de les Nacions 
Unides exerceix les funcions de dipositari.

Article 17.

ENTRADA EN VIGOR

1. El present Protocol entra en vigor el norantè dia 
següent a la data de dipòsit del setzè Instrument de ratifi-
cació, acceptació, aprovació o adhesió en poder del dipo-
sitari.

2. Respecte de qualsevol Estat o organització dels 
esmentats a l’apartat 1 de l’article 14 que ratifiqui, accepti 
o aprovi el present Protocol o s’hi adhereixi després del 
dipòsit del setzè Instrument de ratificació, acceptació, 
aprovació o adhesió, el Protocol entra en vigor el norantè 
dia següent a la data de dipòsit per la part esmentada del 
seu Instrument de ratificació, acceptació, aprovació o 
adhesió.
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Article 18.

DENÚNCIA

En qualsevol moment després de l’expiració d’un ter-
mini de cinc anys que comença a comptar en la data en 
què entri en vigor el present Protocol respecte d’una part, 
aquesta part el pot denunciar mitjançant una notificació 
per escrit adreçada al dipositari. La denúncia té efecte el 
norantè dia següent a la data de la seva recepció pel dipo-
sitari, o en qualsevol altra data ulterior que s’especifiqui 
en la notificació de denúncia.

Article 19.

TEXTOS AUTÈNTICS

L’original del present Protocol, els textos en anglès, 
francès i rus del qual són igualment autèntics, es diposita 
en poder del secretari general de l’Organització de les 
Nacions Unides.

Per donar fe de tot això, els sotasignats, degudament 
autoritzats, signen aquest Protocol.

Fet a Göteborg (Suècia), el trenta de novembre de mil 
nou-cents noranta-nou. 
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 ESTATS PAR 

 Data signatura Data dipòsit
instrument

   
Alemanya .......................  1-12-1999 21-10-2004 R
Armènia ..........................  1-12-1999  
Àustria ............................  1-12-1999  
Bèlgica ............................  4- 2-2000  
Bulgària ..........................  1-12-1999  
Canadà ............................  1-12-1999  
Comunitat Europea (CE).  23- 6-2003 AD
Croàcia ............................  1-12-1999  
Dinamarca ......................  1-12-1999 11- 6-2002 AP

 Excloses les illes Fèroe
i Groenlàndia

Eslovàquia ......................  1-12-1999  
Eslovènia ........................  1-12-1999  4- 5-2004 R
Espanya ..........................  1-12-1999 28- 1-2005 R
Estats Units * ..................  1-12-1999 22-11-2004 AC
Finlàndia .........................  1-12-1999 23-12-2003 AC
França .............................  1-12-1999  
Grècia .............................  1- 3-2000  
Hongria ...........................  1-12-1999  
Irlanda .............................  1-12-1999  
Itàlia ................................  1-12-1999  
Letònia ............................  1-12-1999 25- 5-2004 AC
Liechtenstein ..................  1-12-1999  
Lituània ...........................   2- 4-2004 AD
Luxemburg .....................  1-12-1999  7- 8-2001 R
Noruega ..........................  1-12-1999 30- 1-2004 R
Països Baixos .................  1-12-1999  5- 2-2004 AC

 Pel Regne a Europa

Polònia ............................ 30- 5-2000  
Portugal ..........................  1-12-1999 16- 2-2005 AP
Regne Unit .....................  1-12-1999  
República Txeca .............  1-12-1999 12- 8-2004 R
Moldàvia ......................... 23- 5-2000  
Romania * ......................  1-12-1999  5- 9-2003 R
Suècia .............................  1-12-1999 28- 3-2002 R
Suïssa .............................  1-12-1999  

 R: ratificació; AD: adhesió; AC: acceptació; AP: aprova-
ció.

* Reserves i declaracions.

Romania.

Declaració:

De conformitat amb el paràgraf 3 de l’annex VII del 
Protocol al Conveni de 1979 sobre la contaminació atmos-
fèrica transfronterera a llarga distància relatiu a la reduc-
ció de l’acidificació, de l’eutrofització i de l’ozó en la tro-
posfera, Romania vol ser tractada com un país d’economia 
en transició d’acord amb els paràgrafs 1 i 2 de l’annex VII 
del Protocol.

Estats Units.

Els Estats Units procedeixen d’acord amb el parà-
graf 9 de l’article 3.

El present Protocol entra en vigor de manera general i 
per a Espanya el 17 de maig de 2005, de conformitat amb 
el que estableix el seu article 17 (1).

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 16 de març de 2005.–El secretari general tèc-

nic del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, Francisco 
Fernández Fábregas. 

 5835 CORRECCIÓ d’errades a la Llei orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere. («BOE» 87, 
de 12-4-2005.)

Havent observat errades a Llei orgànica 1/2004, de 28 
de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere, publicada en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 313, de 29 de desembre de 2004, i en el 
suplement en català número 1, d’1 de gener de 2005, se’n 
fan les rectificacions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana:

A la pàgina 251, primera columna, a l’exposició de 
motius, a l’apartat III, paràgraf vint-i-unè, segona línia, on 
diu: «...jutge de violència de gènere,...», ha de dir: «...jutge 
de violència sobre la dona,...».

A la pàgina 251, primera columna, a l’exposició de 
motius, a l’apartat III, paràgraf vint-i-unè, setena i vuitena 
línies, on diu: «...(article 544 bis LECrim, introduït per la LO 
14/1999).», ha de dir: «...(article 544 bis de la Llei d’enjudi-
ciament criminal, introduït per la Llei orgànica 14/1999, de 
9 de juny, de modificació del Codi penal de 1995, en matè-
ria de protecció a les víctimes de maltractaments i de la 
Llei d’enjudiciament criminal).».

A la pàgina 251, primera columna, a l’exposició de 
motius, a l’apartat III, paràgraf vint-i-unè, antepenúltima 
línia, on diu: «...(introduït per la LO 11/1999),... », ha de dir: 
«...(modificat per la Llei orgànica 15/2003, de 25 de 
novembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, 
de 23 de novembre, del Codi penal),...».

A la pàgina 251, segona columna, a l’exposició de 
motius, a l’apartat III, paràgraf vint-i-dosè, onzena línia, on 
diu: «jutjats de violència de gènere,...», ha de dir: «...jutjats 
de violència sobre la dona,...».

A la pàgina 257, primera i segona columna, a l’article 37, 
a l’antepenúltima línia dels apartats 1 i 2 de l’article 153 del 
Codi penal modificat, on diu: «...de pàtria potestat...», ha de 
dir: «...de la pàtria potestat,...».

En la pàgina 257, segona columna, a l’article 37, a l’apar-
tat 3 de l’article 153 del Codi penal modificat, cinquena 
línia, on diu: «..., o es realitzin...», ha de dir: «..., o es rea-
litzi...».

A la pàgina, 257, segona columna, a l’article 38, a l’apar-
tat 5 de l’article 171 del Codi penal modificat, a la sisena 
línia, on diu: «...treballs en beneficis...», ha de dir: «...tre-
balls en benefici...».

A la pàgina 260, segona columna, a l’article 54, on diu: 
«S’afegeix un nou article 779 bis a la Llei d’enjudiciament 
criminal...», ha de dir: «S’afegeix un nou article 797 bis a la 
Llei d’enjudiciament criminal...».

A la pàgina 261, primera columna, a l’article 57, als 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 49 bis de la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, d’enjudiciament civil, que s’afegeix, on diu: «...parà-
graf tercer de l’article 87 ter de la Llei orgànica del poder 
judicial,...», ha de dir: «...apartat 3 de l’article 87 ter de la Llei 
orgànica del poder judicial,...».

A la pàgina 263, segona columna, a l’article 72, on diu: 
«S’afegeix un apartat 6 a l’article 22 de la Llei 50/1981, de 30 
de desembre, reguladora de l’Estatut orgànic del ministeri 
fiscal, que queda redactat de la manera següent:», ha de 
dir: «Es fa una nova redacció a l’apartat 5 de l’article 22 de 
la Llei 50/1981, de 30 de desembre, reguladora de l’Estatut 
orgànic del ministeri fiscal, que queda redactat de la 
manera següent:».

A la pàgina 267, segona columna, a la disposició addi-
cional novena.u, a l’apartat 3 de l’article 1 de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, que es modifica, on diu: «...i i); 2 i 3; 21;...», ha 
de dir: «...i i), 2 i 3; 21;...».

A la pàgina 269, primera columna, a la disposició addi-
cional catorzena, on diu: «...la Llei 21/2001, de 27 de desem-
bre,...», ha de dir: «...la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per 
la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del 


