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I. Disposicions generals
CAP DE L’ESTAT
12994 LLEI 15/2002, d’1 de juliol, per la qual es

declara el Parc Nacional Maritimoterrestre de
les Illes Atlàntiques de Galícia. («BOE» 157,
de 2-7-2002.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Parlament de Galícia va aprovar, en la sessió de 21
de novembre de 2000, la tramesa a les Corts Generals
de la proposició de Llei de declaració del Parc Nacional de
les Illes Atlàntiques, en la qual s’incloïen els arxipèlags
de les illes Cíes, Ons i Sálvora.
La protecció d’aquests arxipèlags es va iniciar els anys
vuitanta quan es va declarar, mitjançant el Reial decret
2497/1980, el Parc Natural de les Illes Cíes per les
seves característiques singulars de flora, fauna i paisatge.
Posteriorment, la Junta de Galícia va elaborar el Pla d’ordenació dels recursos naturals de les Illes Atlàntiques,
aprovat pel Decret 274/1999, de 21 d’octubre, en el
qual, a més de les Illes Cíes, es van incloure els arxipèlags
d’Ons i Sálvora, a fi de conservar la integritat dels ecosistemes presents en aquestes illes.
D’altra banda, l’existència de valors naturals, culturals
i etnogràfics de gran interès a l’arxipèlag de Cortegada,
situat a la ria d’Arosa, posats de manifest en el procés
d’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos naturals de
l’espai natural esmentat, aconsella ampliar els límits proposats per incloure l’esmentat arxipèlag al Parc Nacional.
La singularitat i la riquesa faunística de les Illes Atlàntiques, la varietat de formacions vegetals, l’espectacularitat paisatgística de l’interès geomorfològic constitueixen un patrimoni natural i cultural amb un indubtable
valor científic, recreatiu i educatiu, que justifica declarar
d’interès general de la nació la seva conservació i configurar aquest espai natural com a parc nacional, inclòs
a la xarxa integrada pels parcs esmentats.
La declaració com a parc nacional maritimoterrestre
de les Illes Atlàntiques de Galícia, així com la seva inclusió
a la xarxa de parcs nacionals, suposa la incorporació
a aquesta xarxa d’una selecció de les millors mostres
del patrimoni natural espanyol corresponent a les costes
atlàntiques que, malgrat que estan incloses a l’annex
de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels
espais naturals i de la flora i la fauna silvestres, són
uns dels sistemes naturals espanyols no representats
fins avui a la xarxa de parcs nacionals.
Finalment, com que l’espai físic del parc inclou tant
zones terrestres com marines, aquesta Llei preveu les
mesures necessàries per coordinar les competències
sobre ambdós àmbits.

Article 1. Objecte.
1. Es declara el Parc Nacional Maritimoterrestre de
les Illes Atlàntiques de Galícia, perquè la seva conservació es considera d’interès general de la nació, i s’integra a la xarxa de parcs nacionals d’acord amb el que
preveu l’article 22 de la Llei 4/1989, de 27 de març,
de conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna
silvestres.
2. La declaració de les Illes Atlàntiques com a Parc
Nacional té per objecte:
a) Protegir la integritat d’ecosistemes lligats a zones
costaneres i a la plataforma continental de la regió eurosiberiana.
b) Assegurar la conservació i la recuperació, si s’escau, dels hàbitats i les espècies, així com la preservació
de la diversitat genètica.
c) Assegurar la protecció, la recuperació, el foment
i la difusió dels seus valors mediambientals i del seu
patrimoni natural, i regular de manera compatible amb
la seva conservació tant l’activitat investigadora i educativa com l’accés dels visitants.
d) Promoure a l’interior del parc les activitats tradicionals compatibles amb la protecció del medi natural
i donar-hi suport.
e) Aportar al patrimoni comú una mostra representativa de l’ecosistema litoral de la regió eurosiberiana
i incorporar el Parc Nacional Maritimoterrestre de les
Illes Atlàntiques de Galícia als programes nacionals i
internacionals de conservació de la biodiversitat.
Article 2. Àmbit territorial.
1. El Parc Nacional Maritimoterrestre de les Illes
Atlàntiques de Galícia comprèn l’àmbit territorial inclòs
dins dels límits que es descriuen a l’annex d’aquesta
Llei.
2. El Govern, a proposta del Ministeri de Medi
Ambient o de la Xunta de Galícia, amb l’informe favorable
previ de la Comissió Mixta de gestió, pot incorporar al
Parc Nacional espais del mateix àmbit geogràfic i de
característiques similars als inclosos al Parc Nacional
quan:
a) Siguin patrimonials de l’Estat.
b) Siguin de domini públic de l’Estat.
c) Siguin expropiats per al compliment de les finalitats declaratives del Parc Nacional.
d) Siguin aportats pels seus propietaris per a la consecució de les finalitats esmentades.
Article 3. Àrea d’influència socioeconòmica.
1. Es declara com a àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de les Illes
Atlàntiques de Galícia, als efectes del que preveu la Llei
4/1989, de 27 de març, el territori dels termes municipals en què està ubicat el Parc Nacional i que s’esmenten a l’annex d’aquesta Llei.
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2. Els municipis i les persones físiques i jurídiques
inclosos a l’àrea d’influència socioeconòmica es poden
beneficiar del règim de subvencions i compensacions
que, en desplegament dels articles 18.2 i 22 quater de
la Llei 4/1989, estigui establert per reglament per a
la xarxa de parcs nacionals.
3. A fi d’assegurar la compatibilitat amb els objectius d’aquesta Llei i la preservació de les activitats tradicionals compatibles que es porten a terme a l’interior
del Parc Nacional, la Comissió Mixta de gestió ha d’elaborar un pla per a la seva conservació. Aquest pla
ha de tenir l’informe del Patronat del Parc Nacional i
l’han d’aprovar les administracions competents.
Article 4. Règim jurídic de protecció.
1. En el Parc Nacional s’han de mantenir els usos
i les activitats tradicionals que, havent contribuït històricament a conformar el paisatge, siguin declarats compatibles, i se n’ha de regular el desenvolupament en
el pla rector d’ús i gestió.
No obstant això, queden prohibits a l’interior del Parc
Nacional Maritimoterrestre de les Illes Atlàntiques de
Galícia tots els usos i les activitats que alterin o posin
en perill l’estabilitat dels ecosistemes o la integritat dels
seus components.
S’exceptua de la prohibició anterior la pesca artesanal
de caràcter professional, que s’ha d’exercir, supeditada
sempre a la conservació dels recursos naturals, d’acord
amb els objectius generals d’aquesta Llei.
En tot l’àmbit del Parc Nacional, sens perjudici del
desenvolupament ulterior del pla rector d’ús i gestió,
no es poden exercir activitats que signifiquin deteriorament o alteració de les condicions naturals del medi
i específicament les següents:
a) L’abandonament de residus i els abocaments de
qualsevol mena, especialment de productes tòxics o
perillosos.
b) Les acampades fora dels llocs destinats a aquesta
finalitat.
c) La circulació de vehicles de motor, excepte per
al personal autoritzat o per a la realització de tasques
de gestió i manteniment de l’espai.
d) La creació d’infraestructures i equipaments no
previstos en el pla d’ordenació dels recursos naturals
i en el pla rector d’ús i gestió.
e) La instaació de parcs eòlics i l’activitat extractiva
de recursos miners i àrids.
f) L’activitat industrial o qualsevol altra d’una incidència singular a la zona que no compleixi les regulacions
del pla d’ordenació dels recursos naturals i dels seus
instruments de desplegament i execució.
g) La senyalització publicitària sense autorització de
l’òrgan administratiu corresponent.
h) La realització de qualsevol activitat que pugui
suposar la destrucció, el deteriorament o la transformació
dels elements naturals singulars de la zona.
i) Les plantacions o la introducció d’espècies que
no compleixin els requisits que conté el pla d’ordenació
dels recursos naturals.
j) La realització de qualsevol altra activitat contrària
a les disposicions del pla d’ordenació dels recursos naturals o, si s’escau, del pla rector d’ús i gestió.
k) La navegació per l’interior de les aigües del Parc
Nacional s’ha de limitar a la necessària per complir els
requeriments de la defensa nacional, la pesca artesanal,
la derivada de l’ús públic i de la gestió del Parc Nacional,
així com del compliment dels convenis de seguretat i
salvament al mar.
l) La pràctica del submarinisme, llevat d’autorització
expressa en els termes i les condicions que estableixi
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el pla rector d’ús i gestió, concedida amb finalitats d’investigació, conservació i, si s’escau, ús públic.
m) L’amarratge i l’atracada d’embarcacions, llevat
d’autorització expressa en els termes i les condicions
que estableixi el pla rector d’ús i gestió.
2. Són indemnitzables les limitacions que, com a
conseqüència del compliment de les finalitats d’aquesta
Llei, es puguin establir sobre drets reals consolidats en
el territori del Parc Nacional abans de la seva declaració.
Tots els terrenys inclosos dins del Parc Nacional es
classifiquen com a sòl no urbanitzable objecte de protecció especial o una classe equivalent regulada per la
legislació urbanística.
Amb caràcter general, els plans o les normes urbanístiques han d’adaptar les seves previsions a les limitacions derivades d’aquesta Llei i als instruments de planificació que s’aprovin en desplegament i aplicació d’aquesta Llei.
Article 5. Utilitat pública.
A tots els efectes es declara la utilitat pública i l’interès
social dels béns i els drets afectes a l’assoliment dels
objectius pretesos amb la declaració del Parc Nacional.
L’Administració competent pot exercir el dret de tempteig i retracte en la transmissió onerosa «inter vivos» de
béns i drets a l’interior del Parc Nacional, en la forma
i els terminis que estableix l’article 10.3 de la Llei 4/1989.
Article 6. Òrgans de gestió.
1. La gestió del Parc Nacional correspon de forma
compartida a l’Administració General de l’Estat i a la
Xunta de Galícia, a través d’una Comissió Mixta de gestió,
integrada a parts iguals per representants d’ambdues
institucions. L’organització, el règim de funcionament i
l’exercici de funcions de la Comissió Mixta de gestió
s’han d’atenir al que estableix la Llei 4/1989.
2. L’administració i la coordinació de les activitats
del Parc Nacional recauen en el director conservador,
que és nomenat pel Consell de Govern de la Xunta de
Galícia, amb l’acord previ de la Comissió Mixta de gestió,
entre funcionaris públics. Una vegada nomenat, ha de
ser adscrit, si no ho està, a l’Organisme Autònom Parcs
Nacionals.
Article 7. Patronat.
1. Com a òrgan de participació de la societat al
Parc Nacional Maritimoterrestre de les Illes Atlàntiques
de Galícia, es crea un patronat adscrit, a efectes administratius, al Ministeri de Medi Ambient.
2. Componen el patronat:
a) Cinc representants de l’Administració General de
l’Estat, designats pel Govern, quatre a proposta del Ministeri de Medi Ambient i un a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Cinc representants de la Comunitat Autònoma
de Galícia, designats per la Xunta de Galícia.
c) Un representant per cada un dels ajuntaments
en el terme municipal dels quals estigui ubicat el Parc
Nacional.
d) Un representant de cada una de les universitats
públiques de Galícia.
e) Un representant per cada una de les diputacions
de Pontevedra i A Corunya.
f) Dos representants dels propietaris dels terrenys
situats a l’interior del Parc Nacional escollits per ells
mateixos.
g) Dos representants de les associacions ecologistes la finalitat primordial de les quals sigui la defensa
de la conservació de la naturalesa.
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h) Dos representants de les confraries de pescadors
relacionades amb les aigües de l’entorn del Parc Nacional.
i) Un representant dels concessionaris existents en
el parc.
j) El director conservador del Parc Nacional.
k) Un representant del cos de guarda del Parc Nacional escollit entre els seus membres.
3. El president del patronat és nomenat pel Govern
de la nació, a proposta del Ministeri de Medi Ambient,
amb l’acord previ de la Comissió Mixta de gestió.
4. Exerceix les funcions de secretari del patronat,
amb veu i sense vot, un funcionari de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals.
5. El patronat del Parc Nacional Maritimoterrestre
de les Illes Atlàntiques de Galícia exerceix les funcions
que estableix l’article 23 bis de la Llei 4/1989.
Article 8. Règim econòmic.
1. El Ministeri de Medi Ambient ha d’atendre, amb
càrrec als pressupostos de l’Organisme Autònom Parcs
Nacionals, les inversions necessàries per a l’execució de
les activitats de conservació i ús públic del parc i, en
general, les tasques necessàries per a la seva correcta
gestió. L’atenció a aquests pagaments es pot completar
amb l’aportació de recursos pressupostaris de la Xunta
de Galícia, tal com es determini en l’acord de finançament que s’estableixi oportunament.
2. A més, tenen la consideració d’ingressos amb
capacitat per generar crèdit els procedents de:
a) Les quantitats percebudes per la prestació dels
serveis que l’administració del parc pugui establir, d’acord amb el pla rector d’ús i gestió.
b) Els cànons que gravin les concessions atorgades
a tercers per a l’explotació de determinats serveis, tal
com estableixi el pla rector d’ús i gestió.
c) Tots els ingressos derivats d’autoritzacions per
la utilització de serveis al parc, tal com determini el pla
rector d’ús i gestió.
d) Les subvencions i aportacions, tant de les administracions públiques com de les entitats públiques i privades, així com de particulars.
Article 9. Instruments de programació i planificació.
1. L’instrument per a la planificació de la gestió del
Parc Nacional Maritimoterrestre de les Illes Atlàntiques
de Galícia és el pla rector d’ús públic i gestió.
2. El pla rector d’ús i gestió, que té caràcter plurianual, s’ha d’adequar al que estableix la Llei 4/1989.
3. Els plans sectorials que es determinin en el desplegament del pla rector d’ús i gestió han de ser elaborats
per la Comissió Mixta de gestió. Igualment, la comissió
mixta de gestió ha d’aprovar el pla anual de treballs
i inversions, d’acord amb el que estableix la Llei 4/1989.
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d) L’alteració de les condicions naturals del Parc
Nacional o els elements que li són propis.
3. Es consideren infraccions greus:
a) L’incompliment de les prohibicions establertes en
el pla d’ordenació de recursos naturals i en el pla rector
d’ús i gestió.
b) La realització d’activitats cinegètiques i de pesca
esportiva.
c) L’incompliment de les condicions imposades en
les autoritzacions administratives concedides per dur a
terme algun tipus d’activitat a l’interior del parc.
d) L’incompliment del règim i les quotes d’accés al
parc que hagin estat fixats per l’administració competent.
e) La navegació i la pràctica del submarinisme a les
aigües del Parc Nacional, així com l’ancoratge i l’amarrament als arxipèlags, sense l’autorització corresponent.
f) La pesca marítima al marge de les condicions
que estableixen aquesta Llei i les disposicions reglamentàries que en derivin.
4. Es consideren infraccions lleus:
a) L’emissió de sorolls que pertorbin la fauna.
b) L’incompliment de qualsevol altre precepte de
la normativa del parc, llevat que constitueixi la comissió
d’infracció administrativa prevista en aquesta Llei o en
la Llei 4/1989, de 27 de març.
5. En cas que una mateixa conducta estigui tipificada com a infracció en la legislació pesquera aplicable
i en aquesta Llei, l’esmentada conducta s’ha de qualificar
d’acord amb la legislació que prevegi la sanció més greu.
En aquests casos, la quantia o la durada de la sanció
s’incrementa en un 25 per 100.
6. La competència per imposar sancions correspon:
a) Al director conservador del parc, per a les infraccions lleus.
b) Al director de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals, per a les infraccions greus.
c) Al president de l’Organisme Autònom Parcs
Nacionals, per a les infraccions molt greus.
Disposició addicional primera.
En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei ha de quedar constituït el patronat del
Parc Nacional Maritimoterrestre de les Illes Atlàntiques
de Galícia.
Disposició addicional segona.
En el termini d’un any s’ha d’elaborar el pla rector
d’ús i gestió del Parc Nacional.
Disposició addicional tercera.

Article 10. Règim sancionador.
1. El règim genèric d’infraccions i sancions al Parc
Nacional Maritimoterrestre de les Illes Atlàntiques de
Galícia és el que preveu el títol VI de la Llei 4/1989,
de 27 de març.
2. A més, es consideren infraccions administratives
molt greus en l’àmbit del Parc Nacional:
a) L’explotació i l’extracció de sorra.
b) La realització de qualsevol tipus d’abocaments
sòlids o líquids.
c) La construcció o la remodelació de qualsevol
tipus d’infraestructures permanents, com ara camins, edificacions, estesa de línies elèctriques i instaacions de
trànsit terrestre o aeri sense l’autorització pertinent.

El Govern ha d’establir el règim de protecció dels
recursos pesquers a les aigües del Parc Nacional, a proposta de la comissió mixta de gestió i amb l’informe
favorable de les administracions pesqueres competents
i del patronat del Parc Nacional, sempre de conformitat
amb els objectius assenyalats en aquesta Llei i amb els
criteris previstos en el pla director de la xarxa de parcs
nacionals.
Disposició addicional quarta.
Es fa una nova redacció dels articles següents de
la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels
espais naturals i de la flora i la fauna silvestres:
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Article 19.3
«3. Els plans rectors d’ús i gestió dels parcs
nacionals han de ser aprovats per la comunitat autònoma corresponent o per l’Administració General
de l’Estat en el cas de parcs nacionals ubicats en
el territori de més d’una comunitat, amb l’acord
favorable previ de la Comissió Mixta de gestió
encarregada de la seva elaboració. Transcorregut
un any des de l’acord de la Comissió Mixta d’elevació per a la seva aprovació, i en cas que aquesta
no s’hagi produït, el Govern, a proposta del Ministeri
de Medi Ambient, pot procedir a aprovar-lo.»
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Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin
al que estableix aquesta Llei.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 1 de juliol de 2002.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

Article 22 quater
«3. En el cas de parcs nacionals maritimoterrestres, la seva àrea d’influència socioeconòmica també inclou els termes municipals costaners que, tot
i que no aportin territori al parc, siguin immediatament adjacents per mar a les illes que hi estan
incloses i, en funció d’aquesta situació geogràfica,
suportin instaacions pròpies del parc previstes
expressament en el pla rector d’ús i gestió.»

ANNEX
Límits del Parc Nacional Maritimoterrestre
de les Illes Atlàntiques de Galícia
1. Arxipèlag de les illes Cíes
L’espai maritimoterrestre poligonal, configurat pels
vèrtexs següents:

Article 23.5.c)
«c) Elaborar i, amb l’informe previ del patronat,
aprovar els plans sectorials que, si s’escau, desenvolupin el pla rector d’ús i gestió.»
Article 23 bis.6.c)
«c) Informar el pla rector d’ús i gestió, les revisions subsegüents, i també els plans sectorials
específics derivats d’aquest que li proposi la Comissió Mixta de gestió.»
Article 23 ter.3
«3. El nomenament de director conservador
recau en un funcionari de qualsevol administració
pública. Una vegada nomenat, ha de ser adscrit,
si no ho està, a l’Organisme Autònom Parcs Nacionals.»

ARXIPÈLAG DE CÍES
Punt

Denominació

1

Nord Punta de Monteagudo (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sud Bajos de Carrumeiros
(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sud Castros de Agoeiros
(SO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illot de Biduidos (NO) . . . . .

2
3
4

«És pública l’acció per exigir davant els òrgans
administratius i els tribunals de justícia el compliment estricte dels preceptes relatius als parcs
nacionals existents en aquesta Llei, així com del
que estableixen les lleis declaratives dels parcs
nacionals i les disposicions que es dictin per al seu
desplegament i aplicació.»
Disposició addicional sisena.
Atesa l’existència en les proximitats del Parc Nacional
de territoris litorals limítrofs susceptibles de ser avaluats
amb vista a incloure’ls al parc, la Comissió Mixta de
gestió ha d’incorporar entre les seves tasques la d’avaluar
la possibilitat d’aquestes inclusions, i elevar als òrgans
responsables les propostes que derivin d’aquesta avaluació.

Y

508.804 4.677.740
510.672 4.670.750
506.949 4.668.300
505.673 4.678.648

que envolta les illes de Monte Faro, Monteagudo i San
Martiño, i els illots adjacents. Aquest arxipèlag està ubicat a l’entrada de la ria de Vigo, terme municipal d’aquesta localitat, i comprèn una superfície de 2.658 hectàrees marítimes i 433 hectàrees terrestres.
2. Arxipèlag de les illes Ons i Onza

Disposició addicional cinquena.
S’incorpora un nou article 23 quater a la Llei 4/1989,
de 27 de març, de conservació dels espais naturals i
de la flora i la fauna silvestres, amb la redacció següent:

X

L’espai maritimoterrestre poligonal, configurat pels
vèrtexs següents:
ARXIPÈLAG D’ONS I ONZA
Punt

Denominació

X

Y

1
2
3
4
5
6

Punta Centolo (NE) . . . . . . .
Bajos los Camoucos (E) . .
Bajo Laxiña de Galera (SE) .
Bajo Menguella (S) . . . . . . .
Bajo Cabeza del Rico (O) .
Bajos de Bastián de Val
(NO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

506.776
507.742
506.129
503.943
503.233

4.694.993
4.693.313
4.668.300
4.685.855
4.691.413

505.124 4.695.307

que envolta les illes d’Ons i Onza, i els illots adjacents.
Aquest arxipèlag està ubicat a l’entrada de la ria de Pontevedra, terme municipal de Bueu, i comprèn una superfície de 2.171 hectàrees marítimes i 470 hectàrees
terrestres.
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3. Arxipèlag de les illes de Sálvora i els illots
del seu entorn
L’espai maritimoterrestre poligonal, configurat pels
vèrtexs següents:
ARXIPÈLAG DE SÁLVORA
Punt

1
2
3

Denominació

X

Y

Illes Sagres (NO) . . . . . . . . . . 494.676 4.707.294
Est del Seijo de Vionta (E) . 501.485 4.705.900
S Punta de Besugueiros
(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499.430 4.698.782

i que envolta l’illa de Sálvora i els illots adjacents. Aquest
arxipèlag està ubicat a la part occidental de la ria d’Arousa, terme municipal de Ribeira, i comprèn una superfície de 2.309 hectàrees marítimes i 248 hectàrees
terrestres.
4. Illa de Cortegada, Malveires i altres illes pròximes
L’espai maritimoterrestre configurat per la línia de plenamar màxima viva equinoccial entre els punts 1 i 2,
i la poligonal recta entre els vèrtexs restants:
Vèrtex

Coordenada X

Coordenada Y

1
2
3
4
5
6
7

518.052
517.320
517.311
517.212
516.207
516.018
517.650

4.719.352
4.718.260
4.717.825
4.717.749
4.717.513
4.718.283
4.719.051

que envolta i inclou l’illa de Cortegada, Malveira Grande,
Malveira Chica, Briás i Illote do Con. Aquest conjunt està
ubicat a la ria d’Arousa, al terme municipal de l’Ajuntament de Villagarcía de Arousa, i comprèn una superfície terrestre de 43,8 hectàrees.

12995 LLEI 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i con-

trol integrats de la contaminació. («BOE» 157,
de 2-7-2002.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1
Des que el 1967 es va aprovar la primera directiva
de caràcter ambiental, la protecció i la conservació del
medi ambient ha estat una de les principals inquietuds
de la Comunitat Europea, fins a tal punt que s’ha acabat
incorporant als tractats com una veritable política comunitària, el principal objectiu de la qual és el de prevenció,

2001

d’acord amb les previsions dels successius programes
comunitaris d’acció en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible.
Una de les actuacions més ambicioses que s’han
posat en marxa al si de la Unió Europea per a l’aplicació
del principi de prevenció en el funcionament de les instaacions industrials més contaminants ha estat l’aprovació de la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de
setembre, relativa a la prevenció i el control integrat
de la contaminació, mitjançant la qual s’estableixen
mesures per evitar, o almenys reduir, les emissions d’aquestes activitats a l’atmosfera, l’aigua i el sòl, inclosos
els residus per assolir un nivell elevat de protecció del
medi ambient considerat en el seu conjunt.
Per fer efectius la prevenció i el control integrat de
la contaminació, la Directiva 96/61/CE supedita la posada en marxa de les instaacions incloses en el seu àmbit
d’aplicació a l’obtenció d’un permís escrit, que s’ha de
concedir de manera coordinada quan en el procediment
hi intervinguin diverses autoritats competents. En aquest
permís s’han de fixar les condicions ambientals que s’exigeixen per a l’explotació de les instaacions i, entre altres
aspectes, s’han d’especificar els valors límit d’emissió
de substàncies contaminants, que s’han de basar en les
millors tècniques disponibles tenint en compte les característiques tècniques de la instaació, la seva implantació
geogràfica i les condicions locals del medi ambient. A
aquests efectes, i per facilitar l’aplicació d’aquestes
mesures, la Directiva també estableix un sistema d’intercanvi d’informació entre la Comissió Europea i els
estats membres sobre les principals emissions contaminants i les fonts responsables i sobre les millors tècniques disponibles.
2
La incorporació a l’ordenament intern espanyol de
la Directiva 96/61/CE es porta a terme, amb caràcter
bàsic, mitjançant aquesta Llei, que té, per tant, una inequívoca vocació preventiva i de protecció del medi
ambient en el seu conjunt, amb la finalitat d’evitar o,
almenys, reduir, la contaminació de l’atmosfera, l’aigua
i el sòl.
A aquests efectes, el control integrat de la contaminació es basa fonamentalment en l’autorització
ambiental integrada, una nova figura d’intervenció administrativa que substitueix i aglutina el conjunt dispers
d’autoritzacions de caràcter ambiental exigibles fins al
moment, amb l’abast i el contingut que determina el
títol III.
3
El títol I estableix les mesures de caràcter general,
com l’objecte o l’àmbit d’aplicació de la Llei, que s’estén
a les instaacions de titularitat pública o privada en les
quals s’exerceixi alguna de les activitats industrials que
s’esmenten a l’annex 1, per raons de seguretat jurídica,
per bé que, d’acord amb la Directiva 96/61/CE, les instaacions existents han de disposar d’un període d’adaptació fins al 30 d’octubre de 2007.
No obstant això, queden fora de l’àmbit d’aplicació
de la Llei les instaacions o les parts de les instaacions
utilitzades per a la investigació, el desenvolupament i
l’experimentació de nous productes i processos.
De la mateixa manera, i seguint la tècnica legislativa
habitual de les disposicions comunitàries, s’inclouen a
l’article 3 una sèrie de definicions de determinats conceptes que posteriorment apareixen al llarg del text, cosa
que redunda en una precisió i seguretat jurídica superiors
a l’hora de fer una aplicació concreta de la norma.

