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25332 LLEI 31/1988, de 31 d’octubre, sobre protecció 
de la qualitat astronòmica dels observatoris 
de l’Institut d’Astrofísica de les Canàries. 
(«BOE» 264, de 3-11-1988.)

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.

de conformitat amb el que preveu l’article 7.3 de 
l’Acord de cooperació en matèria d’astrofísica, subscrit a 
Santa Cruz de Tenerife el 26 de maig de 1979 pels governs 
del regne d’Espanya, del regne de dinamarca, del regne 
unit de la Gran Bretanya i Irlanda del nord i del regne de 
Suècia, al qual s’ha adherit posteriorment la república 
Federal d’Alemanya i estan en tràmits d’adhesió diversos 
països més, el Govern del regne d’Espanya ha de garantir 
la protecció de l’activitat investigadora que es realitza a 
l’Institut d’Astrofísica de les Canàries i, en especial, pre-
servar la qualitat astronòmica dels seus observatoris, pro-
curant atenir-se a les recomanacions de la unió Astronò-
mica Internacional.

A causa de la qualitat excepcional del cel de les Canà-
ries per a les observacions astrofísiques, s’està consoli-
dant una important organització científica cooperativa 
europea amb interessos nacionals i internacionals con-
cordants, cristal·litzada en la creació del consorci públic 
Institut d’Astrofísica de les Canàries (reial decret llei 
7/1982, convalidat pel Congrés dels diputats en la sessió 
de l’11 de maig), en què s’harmonitzen les competències 
de l’Estat i del Govern autònom de les Canàries en la 
matèria.

En les reunions celebrades el 15 de juliol de 1983 el 
Consell rector de l’Institut d’Astrofísica de les Canàries i el 
7 de desembre de 1984 el Comitè Científic Internacional 
del mateix Institut, es va posar en relleu que el deteriora-
ment progressiu de la qualitat astronòmica del cel de les 
Canàries aconsella no demorar més temps la promulga-
ció de les normes pertinents per al compliment dels objec-
tius de protecció i preservació que estableix el dit Acord 
internacional, la qual cosa es porta a terme a través 
d’aquesta llei, en què s’estableixen un conjunt de mesu-
res tendents a garantir la qualitat astronòmica dels obser-
vatoris de l’Institut d’Astrofísica de les Canàries.

Article 1 
l’enllumenat d’exteriors, la instal·lació i el funciona-

ment d’emissores i l’establiment d’indústries, activitats o 
serveis productors de contaminació atmosfèrica, així com 
altres factors que es revelin degradants de la qualitat 
atmosfèrica dels observatoris a l’illa de la palma queden 
subjectes a les limitacions que estableix aquesta llei.

Article 2 
les il·luminacions d’exteriors, excloent-ne les neces-

sàries per garantir la navegació aèria, han d’evitar l’emis-
sió de llum per damunt de l’horitzó i s’han de fer de 
manera que produeixin la mínima pertorbació de les 
observacions astronòmiques d’acord amb el que es deter-
mini reglamentàriament.

Article 3 
l’Institut d’Astrofísica de les Canàries gaudeix de les 

proteccions radioelèctriques que estableixen la llei 
31/1987, d’ordenació de les telecomunicacions, així com el 
reglament de radiocomunicacions de la unió Internacio-
nal de Telecomunicacions.

reglamentàriament s’han de delimitar aquestes pro-
teccions i les servituds i limitacions necessàries per fer-les 
efectives.

Article 4 
per damunt dels 1.500 metres d’altitud no es poden 

instal·lar indústries, activitats o serveis productors de 
contaminació atmosfèrica quan excedeixin els límits que 
s’estableixin reglamentàriament.

Article 5 
l’Institut d’Astrofísica de les Canàries, amb subjecció a 

les limitacions que estableixen aquesta llei i el reglament 
que la desplegui, ha d’emetre un informe preceptiu en 
tots els expedients de sol·licitud de llicència que s’indi-
quen a continuació:

a) Instal·lacions d’enllumenat exterior.
b) Emissores radioelèctriques amb una potència emis-

sora superior a 250 watts.
c) Establiment d’indústries, activitats o serveis que 

s’hagin de situar per damunt dels 1.500 metres d’altitud.

Article 6 
Es faculta el Govern perquè, en relació amb les activi-

tats que preveu aquesta llei, i amb referència als observa-
toris del consorci públic Institut d’Astrofísica de les Canà-
ries, determini les limitacions concretes que s’han 
d’establir en l’enllumenat d’exteriors, el flux d’energia 
radioelèctrica de les emissores i els nivells màxims de 
contaminació permesos, tenint en compte les recomana-
cions de la unió Astronòmica Internacional.

Article 7 
És aplicable als actes que es realitzin contra el que 

preceptua aquesta llei el règim d’infraccions i sancions 
que preveu la normativa que reguli, amb caràcter general, 
l’enllumenat d’exteriors, la instal·lació i funcionament 
d’emissores i l’establiment d’indústries, activitats o ser-
veis productors de contaminació atmosfèrica.

dISpOSICIOnS AddICIOnAlS
primera.–Aquesta llei, quant a noves instal·lacions capa-

ces de degradar la qualitat astronòmica, és aplicable també 
per protegir els observatoris de l’Institut d’Astrofísica de les 
Canàries a l’illa de Tenerife, excepte pel que fa a la il·luminació 
d’exteriors, sempre que aquesta no pertorbi la qualitat 
astronòmica dels observatoris de l’illa de la palma.

Segona.–les despeses que ocasioni a les corporaci-
ons locals de l’illa de la palma la possible adaptació de la 
il·luminació pública d’exteriors actualment existent a la 
normativa que es determini reglamentàriament, així com 
el sobrecost de les noves instal·lacions de la mateixa natu-
ralesa, com a conseqüència de la normativa esmentada, 
les ha de subvencionar l’Estat.

Tercera.–reglamentàriament s’ha de determinar l’orga-
nisme competent per dictaminar els expedients de llicèn-
cies per a les instal·lacions a què es refereix aquesta llei, 
com a acte previ a la concessió de la llicència municipal.

Quarta.–Tant per al desplegament reglamentari com 
per a la determinació de les limitacions a què es refereix 
l’article 6 d’aquesta llei, s’ha d’escoltar el Govern de la 
Comunitat Autònoma de Canàries.

per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta llei i que la facin complir.

palau de la Zarzuela, Madrid, 31 d’octubre de 1988.

JuAn CArlOS r.
  El president del Govern, 
FElIpE GOnZÁlEZ MÁrQuEZ


