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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9139

Reial decret 687/2011, de 13 de maig, pel qual es modifica el 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.

El 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, estableix a l’article 5.1 que en
l’autorització substantiva inicial de construcció de les noves instal·lacions de combustió o,
si no n’hi ha, en l’autorització substantiva inicial d’explotació d’aquestes, s’han de fixar
valors límit d’emissió d’acord amb el que estableix l’apartat A dels annexos III a VII, sempre
que la sol·licitud d’autorització es presenti abans de la seva entrada en vigor, és a dir,
abans del 21 de març de 2004, a condició que la instal·lació es posi en funcionament com
a molt tard el 21 de març de 2005.
Així mateix, en la disposició transitòria tercera, estableix l’exclusió del que disposa el
capítol II a les turbines de gas autoritzades abans de la seva entrada en vigor, és a dir,
abans del 21 de març de 2004, així com aquelles que van ser objecte d’una sol·licitud
d’autorització abans d’aquesta data, a condició que la instal·lació es posés en funcionament
com a molt tard el 21 de març de 2005.
Tanmateix, l’àmbit d’aplicació temporal que fixa el Reial decret 430/2004, de 12 de
març, no es correspon amb el que estableix la Directiva 2001/80/CE del Parlament Europeu
i del Consell de 23 d’octubre de 2001, sobre limitació d’emissions a l’atmosfera de
determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió. Com el
Reial decret 430/2004, de 12 de març, va entrar en vigor amb posterioritat a la data
d’aplicació de la Directiva, sense preveure l’aplicació retroactiva, va deixar fora del seu
àmbit d’aplicació les noves grans instal·lacions de combustió, i en particular, les turbines
de gas autoritzades amb posterioritat al 27 de novembre de 2002 i abans del 21 de març
de 2004.
Així mateix, per ajustar-se al text de l’esmentada Directiva 2001/80/CE, es redacta
adequadament l’apartat 5.1 de la part A de l’annex VIII del Reial decret 430/2004, de 12 de
març, pel que fa al mesurament en continu del contingut del vapor d’aigua dels gasos
residuals.
Mitjançant aquest Reial decret, es pretén solucionar la incorporació incompleta de la
Directiva 2001/80/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2001 a
l’ordenament jurídic espanyol.
Atès que no és possible establir el compliment des del 27 de novembre de 2002, es
regula un període transitori que permeti a les instal·lacions esmentades complir el que
disposa la Directiva 2001/80/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de
2001, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
En el procediment d’elaboració d’aquesta norma han estat consultades les comunitats
autònomes i les entitats i associacions empresarials més representatives dels sectors
afectats.
En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria, Turisme i Comerç i de Medi
Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de maig de 2011,
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DISPOSO:
Article únic. Modificació del 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.
El 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, es modifica en els termes següents:
U.

L’article 5.1 queda redactat de la manera següent:
«Article 5. Valors límit d’emissió i Pla nacional de reducció d’emissions de les
grans instal·lacions de combustió existents.
1. Sense perjudici del que disposa la disposició transitòria quarta, en
l’autorització substantiva inicial de construcció de les noves instal·lacions o, si no
n’hi ha, en l’autorització substantiva inicial d’explotació d’aquestes, la sol·licitud
d’autorització de les quals es presenti abans del 27 de novembre de 2002, a condició
que la instal·lació es posi en funcionament, com a molt tard, un any després de la
data esmentada, s’han d’establir els valors límit d’emissió que corresponguin a les
seves emissions de diòxid de sofre, d’òxids de nitrogen i de partícules, determinats
d’acord amb el que estableix l’apartat A dels annexos III a VII.»

Dos.

La disposició transitòria tercera queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria tercera. Exclusió de l’aplicació del capítol II a les turbines
de gas autoritzades abans del 27 de novembre de 2002.
El capítol II no és aplicable a les turbines de gas autoritzades amb anterioritat al
27 de novembre de 2002 o que hagin estat objecte d’una sol·licitud d’autorització
abans de la data esmentada, a condició que la instal·lació s’hagués posat en
funcionament com a molt tard el 27 de novembre de 2003, sense perjudici del que
disposen l’article 7.1 i els apartats A i B de l’annex VIII.»
Tres.

L’apartat 5.1 de la part A de l’annex VIII queda redactat de la manera següent:

«5.1 Els mesuraments continus fets d’acord amb l’apartat 2 han d’incloure els
paràmetres pertinents del procés d’explotació relatius al contingut d’oxigen, la
temperatura, la pressió i el contingut de vapor d’aigua dels gasos residuals de
combustió. El mesurament continu del contingut de vapor d’aigua no és necessari
sempre que la mostra del gas residual de combustió s’hagi assecat abans que
s’analitzin les emissions.»
Disposició transitòria única. Termini d’adaptació de les autoritzacions.
Per a les noves instal·lacions, i en particular les turbines de gas, autoritzades, segons
l’article 5 del Reial decret 430/2004, de 12 de març, en el període comprès entre el 27 de
novembre de 2002 i el 21 de març de 2004, o que hagin estat objecte d’una sol·licitud
d’autorització en aquest període i posades en funcionament durant el període comprès
entre el 27 de novembre de 2003 i el 21 de març de 2005, es disposa d’un termini d’un any,
a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, per revisar-ne i, si s’escau,
modificar-ne les autoritzacions, per tal d’adaptar-les al que estableix aquest Reial decret,
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sense perjudici del que disposen l’article 7.1 i els apartats A i B de l’annex VIII del Reial
decret 430/2004, de 12 de març.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 13 de maig de 2011.
JUAN CARLOS R.
El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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