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NOTA INFORMATIVA SOBRE L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 1042/2017, DE 22
DE DESEMBRE, SOBRE LA LIMITACIÓ DE LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA DE
DETERMINATS AGENTS CONTAMINANTS PROCEDENTS DE LES INSTAL·LACIONS
DE COMBUSTIÓ MITJANES I PEL QUAL S'ACTUALITZA L'ANNEX IV DE LA LLEI
34/2007, DE 15 DE NOVEMBRE, DE QUALITAT DE L'AIRE I PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA

El Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions
a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions
de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15
de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (publicat al BOE el 23
de desembre de 2017) regula les instal·lacions de combustió mitjanes -de
potència tèrmica entre 1 i 50 MW- i també modifica parcialment la classificació al
CAPCA de les instal·lacions de combustió.
Aquest Reial decret estableix obligacions (valors límit d’emissió i freqüència de
mesurament) que per a instal·lacions existents seran d’aplicació a partir del 2025 en el cas que siguin de potència tèrmica superior a 5 MW i inferior a 50 MW- i a
partir del 2030 per a les de potència tèrmica entre 1 MW i 5 MW. Per a les noves
instal·lacions el termini d’aplicació és a partir de finals de 2018.
També estableix la necessitat que l’Administració mantingui un registre de les
instal·lacions de combustió mitjanes amb la informació que indica l’Annex I del
Reial decret.
Finalment, el Reial decret modifica parcialment el CAPCA de les instal·lacions de
combustió per tal que totes les instal·lacions dins el seu àmbit d’aplicació estiguin
com a mínim recollides en el grup C (per garantir la notificació que fixa la norma).
Els codis de les activitats afectades són: 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0201,
0202, 0203 i 0301.

Tenint en compte la repercussió que els canvis en la classificació al CAPCA
d’aquestes activitats té sobre les instal·lacions ja autoritzades, tot seguit s’informa
de la inscripció en el registre d’instal·lacions de combustió i s’estableix el següent
procediment per a l’adaptació d’aquestes instal·lacions:
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1. ADAPTACIÓ D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS A LA NOVA CLASSIFICACIÓ
CAPCA

A. Adaptació del permís ambiental
La modificació del CAPCA s’anirà incloent en els permisos ambientals de les
activitats a mesura que aquestes efectuïn modificacions que suposin la tramitació
de canvis no substancials que afectin les instal·lacions de combustió, canvis
substancials dels establiments o en el moment de la revisió del seu permís.
Les instal·lacions ubicades en establiments que no necessiten permís ambiental
(les sotmeses a règim de comunicació de la Llei 20/2009 o a notificació de la Llei
34/2007), no hauran d’efectuar cap comunicació a l’Administració.

B. Adaptació dels llibres de registre electrònics dels focus emissors
La modificació de la classificació al CAPCA que consti a l’aplicatiu dels llibres de
registre electrònics de focus emissors s’efectuarà d’ofici, comunicant-ho al titular,
per part d’aquesta Direcció General.
Per realitzar el canvi de classificació s’utilitzaran les dades que figuren en el llibre
de registre.

C. Adaptació de la nova freqüència de mesurament
La freqüència amb la que han de fer el mesurament els focus afectats pel
RD1042/2017, és la que s’estableix a l’Annex IV de la norma.
En el cas de focus existents, fins que no els sigui d’aplicació aquesta freqüència
(fins el 2025 per als de potència tèrmica superior a 5 MW i fins el 2030 per a la
resta), hauran de continuar efectuant els mesuraments segons la seva
classificació al CAPCA.
Els focus emissors que amb la nova classificació CAPCA tinguin assignat un grup
diferent a l’establert al RD 100/2011, poden aplicar la freqüència de mesurament
corresponent al nou grup encara que no s’hagi actualitzat en el seu permís o llibre
de registre.
Així mateix, aquells focus que hagin passat de C a “-“ quedaran exempts de
mesurament sense necessitat de sol·licitar l’exempció de mesurament prevista a
la IT-AT-003.
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2. INSCRIPCIÓ EN
COMBUSTIÓ

EL

REGISTRE

D’INSTAL·LACIONS

MITJANES

DE

Per tal de poder realitzar el registre de les instal·lacions mitjanes de combustió, el
Reial decret 1042/2017 estableix que el titular de les instal·lacions haurà d’aportar
la informació que figura a l’annex I d’aquest. A tal efecte, per facilitar la
comunicació s’habilitarà un tràmit electrònic.
En el cas de noves instal·lacions, la norma estableix que s’hauran d’inscriure al
registre abans de la seva posada en funcionament. Pel que fa a les instal·lacions
existents de potència tèrmica d’entre 1MW i 5 MW ho hauran de fer abans del
1/1/2029, i les de potencia tèrmica entre 5 MW i 50 MW, abans del 1/1/2024.
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