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En el moment de l’adhesió, Guatemala va formular les
declaracions i reserves següents:
«1. L’autoritat central per a Guatemala és la Procuradoria General de la Nació, adreça 15 avinguda 9-69 Zona
13, Ciutat de Guatemala, codi postal 01013, telèfons: (502)
331 0006-8. Fax: (502) 332 1804.
2. La República de Guatemala formula les reserves
següents de conformitat amb el que disposa l’article 42
del Conveni:
I. La República de Guatemala s’oposa a la utilització
del francès en qualsevol demanda, comunicació o altres
documents que s’hagin d’enviar a l’autoritat central sobre
la base del paràgraf segon de l’article 24 del Conveni (si
s’escau).
II. La República la Guatemala no està obligada a assumir cap despesa de les que esmenta el paràgraf segon de
l’article 26 del Conveni, que derivin de la participació d’un
advocat, assessors jurídics o del procés judicial, excepte
en la mesura en què aquestes despeses puguin quedar
cobertes pel seu sistema d’assessorament jurídic.»
Aquest Conveni entra en vigor entre Espanya i
Guatemala l’1 d’abril de 2004.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 2 de març de 2004.—El secretari general tècnic, Julio Núñez Montesinos.
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ENTRADA en vigor del Bescanvi de notes de 13
i 14 d’abril de 2003 entre el Regne d’Espanya
i l’Estat de Kuwait, constitutiu d’Acord sobre
l’estatut de les Forces Armades espanyoles a
Kuwait. («BOE» 67, de 18-3-2004.)

El Bescanvi de notes de dates 13 i 14 d’abril de 2003
entre el Regne d’Espanya i l’Estat de Kuwait, constitutiu
d’Acord sobre l’estatut de les Forces Armades espanyoles
a Kuwait, va entrar en vigor el 16 de febrer de 2004, data
de l’última notificació de compliment de tràmits legislatius
interns, segons estableix el paràgraf final de les notes.
Es fa públic per a coneixement general, i es completa
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 140, de 12 de juny de 2003.
Madrid, 2 de març de 2004.—El secretari general tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI DE TREBALL
I ASSUMPTES SOCIALS
4968

REIAL DECRET 335/2004, de 27 de febrer, pel
qual es modifiquen el Reglament general sobre
cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de
22 de desembre, i el Reial decret 2930/1979, de
29 de desembre, pel qual es revisa la tarifa de
primes per a la cotització a la Seguretat Social
per accidents de treball i malalties professionals. («BOE» 67, de 18-3-2004.)

Des de l’entrada en vigor del Reglament general sobre
cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre,
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la seva aplicació pràctica ha evidenciat determinades
disfuncions que han de ser solucionades amb vista a la
consecució plena de les finalitats bàsiques perseguides
per la regulació que estableix la norma reglamentària
esmentada.
Aquest és l’objectiu d’aquest Reial decret, en virtut
del qual s’efectuen exclusivament reformes parcials en
el Reglament general esmentat, referides a determinades
matèries singulars que s’hi preveuen, a les quals dóna
una nova regulació a fi de solucionar les indicades disfuncions advertides en l’aplicació de la fins ara vigent, i
en aquest sentit també recull les pretensions exposades
a l’efecte en els diferents àmbits pels col·lectius afectats
per aquella.
Així, d’una banda, es modifiquen els seus articles 8 i
43 en funció, bàsicament, de la vigència actual de l’euro.
En aquest sentit, la nova redacció que es fa de l’apartat 2
de l’article 8 té per finalitat ajustar l’import de les bases
de cotització en cada cas a la unitat d’euro més pròxima,
per excés o per defecte, en lloc de fer-ho al múltiple més
pròxim de 100, per a bases diàries, o de 3.000, per a bases
mensuals, arrodoniment que no s’adapta a la vigent unitat de compte en el nostre sistema monetari. Igualment,
la modificació de l’apartat 2 de l’article 43 té per objecte
exclusiu suprimir la referència als arrodoniments a múltiples de 3.000 a fi de determinar les bases de cotització
en el règim especial de treballadors pel seu compte o
autònoms, atès que això manca ja de sentit en funció de
la repetida vigència de l’euro.
D’altra banda, s’afegeix un nou paràgraf a l’apartat
1.B) de l’article 23 del Reglament esmentat, a fi d’excloure
de la base de cotització al règim general de la Seguretat
Social les quantitats en diners o productes en espècie
entregats per l’empresari als seus treballadors amb la
finalitat exclusiva que un tercer faci operacions amb
aquell, ja que no constitueixen pròpiament una remuneració d’aquests treballadors, encara que aquesta exclusió
s’efectuï només fins a certs límits per evitar possibles
aplicacions indegudes d’aquella.
També s’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2.A).a) del
mateix article 23, a fi d’aconseguir una homogeneïtat més
gran amb l’ordenament tributari respecte de les cotitzacions i exclusions per despeses de manutenció.
També es fa una nova redacció al paràgraf a) de l’apartat 2.F) del referit article 23, a fi de concretar l’abast exacte
del concepte corresponent a «millores de les prestacions
de la Seguretat Social», en tant que excloses per aquest
precepte de la base de cotització al règim general, i ara es
detalla amb claredat els casos que han de ser considerats
pròpiament com a millores de prestacions, a l’efecte d’incloure’ls o excloure’ls de la base de cotització, i resoldre
d’aquesta manera els actuals problemes interpretatius
sobre això.
Amb tot això es pretén completar el desplegament de
l’article 109 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, seguint en el que sigui fonamental la directriu
d’obtenir una homogeneïtat més gran amb el que estableix a aquest efecte en matèria de rendiments de treball
personal l’ordenament tributari.
Però, sobretot, mitjançant aquest Reial decret es
procedeix a modificar l’apartat 2 i els paràgrafs b) i c) de
l’apartat 5 de l’article 32 del Reglament general esmentat,
per tal d’introduir correccions i millores en l’especial sistema de cotització que aquest precepte estableix per al
col·lectiu d’artistes professionals en espectacles públics,
integrat en el règim general de la Seguretat Social, i que
responen tant a les pretensions adduïdes sobre això
pel col·lectiu esmentat com les necessitats que demana
la gestió d’aquest particular sistema de cotització. En
aquest sentit i seguint aquestes directrius, les innovacions esmentades afecten les regles per determinar les
bases de cotització del col·lectiu d’artistes professionals
esmentat i de les liquidacions mensuals corresponents,
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de caràcter provisional, així com les regles aplicables per
a les regularitzacions o liquidacions definitives anuals
d’aquesta cotització, en acabar cada exercici econòmic,
que efectua la Tresoreria General de la Seguretat Social
en funció de les liquidacions mensuals ingressades i de
les retribucions declarades en els documents de cotització
respectius, amb les reclamacions o devolucions consegüents per les diferències resultants en cada cas.
Finalment, s’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 6 de
l’article 65 del Reglament general esmentat, per tal d’establir una regulació específica respecte de la cotització corresponent al personal estatutari d’institucions sanitàries
nomenat per a la prestació de serveis d’atenció continuada, en el marc de les institucions sanitàries de l’Institut
Nacional de Gestió Sanitària i dels serveis de salut de les
comunitats autònomes, conforme a les previsions de la
disposició addicional catorzena de la Llei 55/2003, de 16
de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari
dels serveis de salut.
Aquesta regulació específica pel que fa a la cotització per aquest col·lectiu concret es considera igualment
necessària a fi de fixar criteris uniformes en la matèria
que evitin les diferents interpretacions actuals per part
dels obligats a cotitzar, així com els pronunciaments dispars que a l’efecte han emès els òrgans jurisdiccionals. En
aquest sentit, el paràgraf que ara s’afegeix a l’apartat 6 de
l’article 65 esmentat aplica criteris singulars per a la cotització del col·lectiu esmentat, tenint en compte les seves
particularitats específiques en l’exercici de la seva concreta prestació de serveis, que no s’adeqüen plenament a
les dels contractes de treball a temps parcial.
D’altra banda i des d’una perspectiva diferent, mitjançant l’article segon d’aquest Reial decret se soluciona
la llacuna existent pel que fa a l’epígraf de la tarifa de
primes aplicable per a la cotització per contingències
professionals dels treballadors pel seu compte inclosos
en el règim especial d’autònoms durant les situacions
d’incapacitat temporal i maternitat, quan estiguin acollits a la protecció per aquestes contingències conforme
al que preveu la disposició addicional trenta-quatrena
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
Això es pot efectuar a través d’aquest Reial decret
d’acord amb l’habilitació reglamentària que per a la
modificació d’aquella tarifa de primes conté l’article
setè.dos de la Llei 36/2003, d’11 de novembre, de mesures de reforma econòmica.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i
Afers Socials, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seva reunió
del dia 27 de febrer de 2004,
DISPOSO:
Article primer. Modificació del Reglament general sobre
cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de
desembre.
El Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
2064/1995, de 22 de desembre, es modifica en els termes
següents:
U. L’apartat 2 de l’article 8 queda redactat en els termes següents:
«2. Dins els límits a què es refereix l’apartat 3
de l’article següent d’aquest Reglament, les bases
de cotització esmentades poden ser ajustades, per
excés o per defecte, fins a la unitat d’euro més pròxima, en els termes i les condicions que estableixi
el Ministeri de Treball i Afers Socials, sense que les
regularitzacions esmentades puguin excedir els
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límits absoluts, màxims i mínims, fixats per a aquelles.»
Dos. S’afegeix un nou paràgraf d) a l’apartat 1.B) de
l’article 23, amb la redacció següent:
«d) Les quantitats en diners o els productes en
espècie entregats per l’empresari als seus treballadors com a donacions promocionals i, en general,
amb la finalitat exclusiva que un tercer subscrigui
contractes amb aquell, no s’inclouen en la base de
cotització sempre que aquestes quantitats o el valor
dels productes no passin de la quantia equivalent a
dues vegades l’import del salari mínim interprofessional vigent en cada exercici, sense incloure-hi la
part corresponent de les pagues extraordinàries.»
Tres. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2.A).a) de
l’article 23, amb la redacció següent:
«Tampoc es computen en la base de cotització
les despeses de manutenció, abonades o compensades per les empreses a treballadors que hi
estan vinculats per relacions laborals especials, per
desplaçaments fora de la fàbrica, taller, oficina o
centre habitual de treball, per realitzar-lo en un lloc
o municipi diferent d’aquest, tant si l’empresari les
satisfà directament com si rescabala d’aquestes el
treballador, amb els límits que estableix l’apartat
B) de l’article 8 de l’indicat Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
L’excés sobre els límits assenyalats en els apartats
esmentats es computa en la base de cotització a la
Seguretat Social.»
Quatre. El paràgraf a) de l’apartat 2.F) de l’article 23
queda redactat en els termes següents:
«a) Es consideren millores de les prestacions
de la Seguretat Social les quantitats dineràries
entregades directament pels empresaris als seus
treballadors o assimilats, així com les aportacions
efectuades per aquells als plans de pensions i als
sistemes de previsió social complementària dels
seus treballadors, a què es refereixen els articles 192
i 193 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, sempre que el benefici obtingut o que pugui
arribar a obtenir l’interessat suposi una ampliació
o un complement de les prestacions econòmiques
atorgades pel règim general de la Seguretat Social
en el qual estiguin inclosos els treballadors esmentats.
Únicament poden tenir la consideració de millores de les prestacions econòmiques de jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència
atorgades pel règim general de la Seguretat Social
esmentat les aportacions efectuades pels empresaris a plans de pensions i al finançament de les
primes de contractes d’assegurança, destinades a
satisfer els compromisos per pensions derivats de
les contingències esmentades i assumits amb el
personal de l’empresa.
No obstant això, les ajudes i altres quantitats dineràries per despeses sanitàries entregades per les
empreses als seus treballadors o assimilats s’han
d’incloure a la base de cotització corresponent,
complementin o no prestacions contributives o no
contributives del sistema de la Seguretat Social».
Cinc. L’apartat 2 de l’article 32 queda redactat en els
termes següents:
«2. La base de cotització per a les contingències
comunes no pot ser superior a les bases màximes a
què es refereix l’apartat 1 de l’article 26, d’acord
amb l’assimilació de categories professionals que
s’efectua a l’apartat següent d’aquest article.
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La base mínima de cotització en cada exercici per
a contingències comunes i desocupació és la corresponent al grup de cotització en què estigui enquadrat
el treballador en funció de la seva categoria professional, llevat d’aquells grups en què la base de cotització
esmentada sigui inferior a la mínima establerta per al
règim especial de treballadors pel seu compte o autònoms, cas en què s’aplica aquesta última.
Per a les contingències d’accidents de treball i
malalties professionals i per a les dels conceptes de
recaptació conjunta, les bases de cotització no poden
ser superiors ni inferiors, respectivament, als límits
màxim i mínim a què es refereixen els apartats 1 i 2
de l’article 9.»
Sis. Els paràgrafs b) i c) de l’apartat 5 de l’article 32
queden redactats en els termes següents:
«b) No obstant el que indica el paràgraf anterior, les empreses cotitzen mensualment per totes
les contingències, en funció de les retribucions
percebudes per cada dia que l’artista hagi exercit la
seva activitat per compte d’aquelles, sobre les bases
fixades en cada exercici econòmic, amb independència del grup professional en què l’artista estigui
inclòs, però amb aplicació del límit màxim mensual
de cotització tant per a contingències comunes com
per a contingències professionals.
Si el salari realment percebut per l’artista, en còmput diari, és inferior a les quantitats a què es refereix el
paràgraf anterior, es cotitza per aquell. En cap cas, per a
la cotització per contingències comunes, es pot prendre
com a base de cotització una quantitat menor a l’import
diari de la base mínima de cotització a què es refereix
el paràgraf segon de l’apartat 2. Per les contingències
d’accidents de treball i malalties professionals i altres
conceptes de recaptació conjunta, la base de cotització
no pot ser inferior als límits mínims absoluts que indica
l’apartat 2 de l’article 9.
Les liquidacions esmentades mensuals tenen el
caràcter de provisionals per als treballadors respecte
de les contingències comunes i desocupació.
c) En acabar l’exercici econòmic de què es tracti,
la Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme
al que assenyala l’apartat 4 d’aquest article i tenint en
compte les retribucions declarades en els documents
de cotització així com les bases cotitzades, efectua la
liquidació definitiva corresponent als treballadors per
a contingències comunes i desocupació, amb aplicació del tipus general establert per a aquestes contingències, tant el corresponent a l’aportació empresarial
com a la dels treballadors, i, si s’escau, procedeix a
reclamar a aquests últims l’import de la liquidació
definitiva perquè ingressin les diferències de quotes
en el termini reglamentari del mes següent a la seva
notificació. No obstant això, la Tresoreria General de
la Seguretat Social pot autoritzar els treballadors que
ho sol·licitin dins l’esmentat mes a efectuar aquest
ingrés per períodes mensuals diferits en un o més
mesos naturals fins al màxim de sis, com a terminis
reglamentaris de pagament.
Una vegada rebuda la liquidació definitiva pel
treballador, aquest pot optar, dins el mes següent
a la notificació de la liquidació, per abonar el seu
import o perquè la regularització s’efectuï en funció
de les bases efectivament cotitzades. Si no efectua
cap comunicació en el termini esmentat, s’entén que
opta per aquesta última, i la Tresoreria General de la
Seguretat Social procedeix a efectuar la nova regularització, deixant sense efecte la primera.
En el cas que, practicada per la Tresoreria General
de la Seguretat Social la liquidació de quotes definitiva als treballadors, s’hagi produït un excés de cotització en l’exercici econòmic, es procedeix a retornar,

Suplement núm. 8

per indegudes, d’ofici o a instància de part, les quantitats ingressades de més per part dels treballadors
esmentats, conforme al que estableixen els articles
23 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social i 44 del Reglament general de recaptació dels
recursos del sistema de la Seguretat Social i altres
disposicions complementàries.»
Set. El paràgraf segon de l’apartat 2 de l’article 43
queda redactat en els termes següents:
«La inclusió dins aquest règim especial porta
implícita l’obligació de cotitzar almenys sobre la
quantia de la base mínima, sense perjudici del dret
de l’interessat a substituir aquesta quantia per una
altra de superior que elegeixi entre les establertes
en el moment de la seva alta, dins els límits compresos entre les bases mínima i màxima.»
Vuit. S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat 6 de
l’article 65, amb la redacció següent:
«Així mateix, el que disposen els apartats 1 a 5
anteriors és aplicable al personal estatutari de les
institucions sanitàries de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i dels serveis de salut de les comunitats
autònomes, a què es refereix l’article 9.3.b) de la Llei
55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del
personal estatutari dels serveis de salut, que hagi
estat nomenat per a la prestació de serveis d’atenció continuada fora de la jornada establerta amb
caràcter general conforme al que estableix l’article
60 de la Llei esmentada i les condicions que preveu
la disposició addicional setena del text refós de la
Llei general de la Seguretat Social. Si el període
d’inactivitat continuada d’aquest personal, que no
hagi acordat amb la seva empresa la prestació de
serveis en períodes concentrats, és superior a un
mes natural, les institucions sanitàries han de notificar aquesta situació a la Tresoreria General de la
Seguretat Social i no tenen l’obligació de cotitzar en
aquest mes o, si s’escau, mesos, encara que continuïn durant aquests en la situació d’alta.»
Article segon. Modificació del Reial decret 2930/1979, de
29 de desembre, pel qual es revisa la tarifa de primes
per a la cotització a la Seguretat Social per accidents
de treball i malalties professionals.
S’afegeix un nou apartat, el 94, a l’annex 2 del Reial
decret 2930/1979, de 29 de desembre, pel qual es revisa
la tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social
per accidents de treball i malalties professionals, i en virtut del qual es fixa l’epígraf aplicable durant les situacions
d’incapacitat temporal i maternitat dels treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors autònoms, amb
la redacció següent:
«94. Durant les situacions d’incapacitat temporal i maternitat dels treballadors autònoms, sigui
quina sigui la seva activitat, epígraf 01.»
Disposició addicional única. Liquidacions de quotes
dels artistes, anteriors al 31 de desembre de 2002.
Les cotitzacions socials relatives als artistes, liquidades a compte segons la normativa vigent fins al 31 de
desembre de 2002, tenen caràcter de definitives per a
empreses i treballadors.
Disposició transitòria única. Efectes retroactius dels
apartats cinc i sis de l’article primer.
El que disposen els apartats cinc i sis de l’article primer és aplicable a les liquidacions de quotes posteriors a
l’1 de gener de 2003 relatives als artistes.
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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

