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Assumpte: Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula el control de les
emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.
Expte. SIAA 4.7.2
SDGCCCA/JM/aq

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'Aire i Protecció de
l'Atmosfera, que té per objecte “establir les bases en matèria de prevenció, vigilància i
reducció de la contaminació atmosfèrica amb la finalitat d'evitar i quan açò no siga
possible, minorar els danys que d'aquesta puguen derivar-se per a les persones, el medi
ambient i altres béns de qualsevol naturalesa”, va derogar la Llei 38/1972, de 22 de
desembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, establint una sèrie d'obligacions per a
totes les instal·lacions en les quals es desenvolupe alguna de les activitats incloses en el
Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadoras de l'Atmosfera (CAPCA) del seu
annex IV.
D'acord amb la seua disposició final sisena, aquesta llei es va dictar a l'empara
de les competències exclusives de l'Estat previstes en l'article 149.1.23.ª de la
Constitució en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.
El Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, actualitza el CAPCA i estableix les
disposicions bàsiques per a la seua aplicació. Expressament, en la seua disposició
derogatòria única, deroga tant els títols V, VI i VII i l'annex IV del Decret 833/1975, de
6 de febrer pel qual es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de Protecció de
l'Ambient Atmosfèric, com l'Ordre de 18 d'octubre de 1976, sobre prevenció i correcció
de la contaminació industrial.
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No obstant açò, tant la citada Ordre com l'annex IV del Decret 833/1975,
romanen en vigor en tant les comunitats autònomes no desenvolupen una normativa
autonòmica sobre aquest tema.
El Projecte de Decret del Consell, pel qual és regula el control dels emissions
dels activitats potencialment contaminants de l'atmosfera pretén desenvolupar la citada
normativa per al control de les emissions potencialment contaminadoras de l'atmosfera
en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana on no existeix en l'actualitat
desenvolupe normatiu autonòmic.
Conforme al previst en l'article 94 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del
Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat
Valenciana i a fi de sol·licitar el preceptiu informe de l'Administració electrònica i
Coordinació d'Impacte Informàtic, adjunt es remet el projecte normatiu així com les
guies metodològiques degudament emplenades.
Així mateix s'adjunta, l'informe de coordinació informàtica emés conforme al
previst en la Instrucció n.º 4/2012, perquè en prengueu coneixement i als efectes
oportuns.
EL DIRECTOR GENERAL DEL CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL
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