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Informe respecte a l’aplicació del règim de distàncies  
que estableix el Reglament d’activitats molestes, insalubres, 
nocives i perilloses (RAMINP)

Patricia Ares Falcó, Reyes Escudero Villafáfila i Dolores Hernández Herrera 

Servei d’Assessorament a Municipis de la Diputació de Valladolid

El Sr. alcalde de l’Ajuntament de X, demana d’aquest 
servei un informe jurídic sobre la procedència de 
respectar la distància de 2.000 metres, respecte 
del nucli urbà, per a la instal·lació d’una estació 
depuradora d’aigües residuals que ha estat projectada 
per al municipi.

Els antecedents jurídics d’aquesta qüestió són els 
següents:

El Reglament d’activitats molestes, insalubres, no-
cives i perilloses (RAMINP), aprovat pel Decret de 30 
de novembre de 1961, va establir que les indústries 
fabrils que havien de ser considerades com a perilloses 
o insalubres només es podien emplaçar, com a regla 
general, a una distància de 2.000 metres a comptar 
des del nucli més pròxim de població agrupada.

Posteriorment, les comunitats autònomes van anar 
aprovant legislació reguladora de les anomenades “ac-
tivitats classificades”, i desplaçant el RAMINP, que es-
devenia una norma inaplicable al territori de la Comu-
nitat Autònoma que havia aprovat aquesta normativa. 
No obstant això, en aquesta situació sorgeix el dubte 
de si la regla de la distància mínima que preveu l’article 
4 del RAMINP, és o no aplicable en els casos en què, tot 
i existir normativa autonòmica sobre la matèria, aques-
ta no regula distàncies mínimes, com és el cas de la Co-
munitat Autònoma de Castella i Lleó. Aquesta qüestió 
va ser resolta pels tribunals, en el sentit de considerar 
que la regla de la distància que estableix l’esmentat ar-
ticle 4 del RAMINP, és una regla de mínims que només 
es podrà deixar d’aplicar si la legislació autonòmica 
preveu unes mesures de protecció pel que fa a distàn-
cies que no siguin menors (STS d’1 d’abril de 2004).

L’any 2007, la Llei 34/2007, de 15 de novembre, 
de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, deroga 
expressament el RAMINP, encara que manté la vigència 
a les comunitats autònomes que no tinguin normativa 
aprovada sobre la matèria mentre no es dicti aquesta 
normativa.

Malgrat aquesta derogació, el Tribunal Superior de 
Justícia de Castella i Lleó va entendre, en la Sentèn-
cia de 26 de gener de 2010, que, després del dictat 
de la Llei 34/2007, l’article 4 del RAMINP mantenia la 
seva aplicació supletòria, argumentant que la Comu-
nitat Autònoma de Castella i Lleó hauria pogut legis-
lar rebutjant l’aplicació del RAMINP i no ho havia fet. 
El Tribunal Superior de Justícia aplicava per a aquest 
raonament el principi de seguretat jurídica, en acollir, 
respecte de les distàncies, un límit objectiu, concret i 
segur, i també el principi de precaució, de primera ob-
servança en matèria mediambiental.

L’última mesura legislativa relativa a aquesta ma-
tèria està constituïda per la Llei 10/2009, de 17 de 
desembre, que modifica la disposició final vuitena de 
la Llei 11/2003, de prevenció ambiental de Castella i 
Lleó, reguladora en l’actualitat de les anomenades “ac-
tivitats classificades” en l’àmbit de la Comunitat Au-
tònoma, per establir que el RAMINP no mantindrà la 
seva vigència al territori de Castella i Lleó, i donant a 
aquesta falta de vigència del RAMINP caràcter retroac-
tiu per a totes les activitats ubicades al territori de la 
Comunitat de Castella i Lleó, sotmeses a autorització o 
llicència ambiental.

Atès el tenor literal de la regulació incorporada el 
2009 a la Llei de prevenció ambiental, no es pot sinó 
concloure que el RAMINP no resulta ja aplicable a 
l’àmbit territorial de Castella i Lleó, com així ha conside-
rat la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cas-
tella i Lleó de 18 de març de 2010, que reconeix que “se 
ha eliminado un Reglamento sin que se haya adoptado 
resolución alguna tendente a suplir lo regulado en este 
Reglamento del RAMINP, y sin que se haya cumplido la 
obligación establecida por la misma Ley 11/2003 de su 
desarrollo reglamentario, que preveía su Disposición fi-
nal tercera, pero ello no impide que el legislador haya 
ejercido su potestad legislativa y haya dictado una Ley 
con el efecto de eliminar la aplicación del RAMINP”.
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D’acord amb l’exposició anterior cal respondre a la 
qüestió plantejada per l’Ajuntament de X, en el sentit 
que, actualment, després de la modificació operada 
en la Llei 11/2003, de prevenció ambiental, per la Llei 
10/2009, de 17 de desembre, no és aplicable a la Co-
munitat de Castella i Lleó el règim de distàncies que 
estableix l’article 4 del RAMINP. 

Valladolid, 16 de maig de 2011.




