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Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti
totes disposicions que siguin necessàries per al desple-
gament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 20 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

9095 REIAL DECRET 441/2001, de 27 d’abril, pel
qual es modifica el Reial decret 348/2000, de
10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament
jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la pro-
tecció dels animals a les explotacions ramade-
res. («BOE» 114, de 12-5-2001.)

El Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual
s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protecció dels animals en les explotacions
ramaderes, s’ha dictat amb la finalitat de protegir els
animals a les explotacions ramaderes, així com evitar
distorsions en el desenvolupament de la producció i pro-
piciar el bon funcionament de l’organització del mercat
dels animals.

Una vegada publicat oficialment, s’han plantejat qües-
tions de caràcter competencial en relació amb el seu
article 5, relatiu a les inspeccions i els controls de les
explotacions ramaderes derivats de les actuacions de
la Unió Europea, que han motivat, per raons de seguretat
jurídica i com a salvaguarda de les competències que
tant l’Estat com les comunitats autònomes tenen en la
matèria, la necessitat de la modificació.

En la tramitació han estat consultades les comunitats
autònomes i les entitats representatives del sector afectat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 27 d’abril de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 348/2000,
de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament
jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció
dels animals a les explotacions ramaderes.

L’article 5. Controls de la Comissió Europea, queda
redactat de la manera següent:

«Article 5. Controls de la Comissió Europea.

1. Representants del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació poden acompanyar els experts
veterinaris de la Comissió Europea i els represen-
tants dels òrgans competents de les comunitats
autònomes que portin a terme les inspeccions i
els controls que preveu l’article 7 de la Directiva
98/58/CE, del Consell, de 20 de juliol, tot això
sens perjudici de la remissió de l’informe al qual
es refereix l’article anterior.

2. Quan s’efectuïn les inspeccions esmentades,
els òrgans competents de les comunitats autòno-
mes han de prestar als experts veterinaris de la

Comissió Europea tota l’assistència que necessitin
per al compliment de la seva comesa.

3. El resultat dels controls efectuats s’ha de
discutir entre els experts veterinaris de la Comissió
Europea i els representants de la Direcció General
de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, abans de l’elaboració i la difusió d’un
informe definitiu. A aquests efectes, s’han d’esta-
blir, entre el Ministeri i els òrgans competents de
les comunitats autònomes afectades, els mecanis-
mes de co�aboració oportuns.

4. Els òrgans competents de les comunitats
autònomes han d’adoptar les mesures necessàries
per tenir en compte els resultats de les inspeccions
i dels controls efectuats que s’estableixin en l’in-
forme definitiu.»

Disposició addicional única. Títol competencial.

Aquest Reial decret té el caràcter de normativa bàsica
estatal i es dicta a l’empara del que disposa l’article
149.1.13a i 16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat
la competència sobre bases i coordinació de la plani-
ficació general de l’activitat econòmica i sobre bases
i coordinació general de la sanitat.

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, 27 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

9096 REIAL DECRET 507/2001, d’11 de maig, pel
qual es modifica el Reglament sobre notifi-
cació de substàncies noves i classificació,
envasament i etiquetatge de substàncies peri-
lloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, de
10 de març. («BOE» 114, de 12-5-2001.)

El Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual
s’aprova el Reglament sobre notificació de substàncies
noves i classificació, envasament i etiquetatge de subs-
tàncies perilloses, va incorporar al dret intern, entre
altres, la Directiva 92/32/CEE del Consell, de 30 d’abril,
per la qual es modifica per setena vegada la Directiva
del Consell 67/548/CEE, relativa a l’aproximació de les
disposicions legals, reglamentàries i administratives en
matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de subs-
tàncies perilloses, així com la Directiva 93/90/CEE de
la Comissió, de 29 d’octubre, que la desplega, pel que
fa a una llista de substàncies exemptes del procediment
de notificació de substàncies noves de la Directiva
92/32/CEE esmentada.

Recentment s’ha publicat la Directiva 2000/21/CE
de la Comissió, de 25 d’abril, que substitueix la Directiva
93/90/CEE, que ha quedat derogada.

Escau, per tant, incorporar al nostre ordenament jurí-
dic els preceptes que conté la Directiva 2000/21, que
com que afecta l’articulat del Reglament sobre notificació
de substàncies noves i classificació, envasament i eti-
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quetatge de substàncies perilloses, aprovat pel Reial
decret 363/1995, abans esmentat, es fa mitjançant
aquesta norma. Aquesta es dicta a l’empara del que
disposen els articles 149.1.16a i 23a de la Constitució
i d’acord amb l’article 40, apartats 5 i 6, de la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Sanitat
i Consum i de Ciència i Tecnologia, escoltats els sectors
afectats, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 11 de maig de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Ampliació de la llista d’exempcions de la
notificació de substàncies noves.

Es modifiquen els paràgrafs e) i f) i s’afegeix un nou
paràgraf g) a l’apartat 1 de l’article 13 del Reglament
sobre notificació de substàncies noves i classificació,
envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, apro-
vat pel Reial decret 363/1995, de 10 de març, i modi-
ficat pel Reial decret 700/1998, de 24 d’abril.

1. Els paràgrafs e) i f) se substitueixen pel text
següent:

«e) els ingredients actius utilitzats exclusiva-
ment per als productes fitosanitaris, fins i tot per
a finalitats de recerca i desenvolupament,

f) les substàncies utilitzades exclusivament
com a substàncies actives de biocides, fins i tot
per a finalitats de recerca i desenvolupament.»

2. El paràgraf f) actual passa a ser paràgraf g) amb
el contingut següent:

«g) les substàncies utilitzades exclusivament
per a altres categories de productes per a les quals
hi hagi procediments de notificació o d’homologa-
ció idèntics als exigits en aquest Reglament.»

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, 11 de maig de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

CAP DE L’ESTAT

9239 LLEI 7/2001, de 14 de maig, de modificació
de la Llei del patrimoni de l’Estat, text articulat
aprovat pel Decret 1022/1964, de 15 d’abril.
(«BOE» 116, de 15-5-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Acord del Consell de Ministres de 28 de juny de
1996 va establir les bases del procés de modernització
del sector públic empresarial de l’Estat. Aquestes bases
han constituït el marc en el qual s’ha desenvolupat un
intens procés d’optimització i racionalització del sector
públic, procés que, al seu torn, ha estat unit a l’adopció
de mesures tendents a una millora en l’ordenació dels
denominats comunament grups societaris públics.

En concret, la millora de l’estructura dels grups públics
titulars de participacions societàries ha estat un dels ins-
truments que han facilitat la consecució d’aquests objec-
tius de modernització i racionalització. Un dels seus
últims referents el constitueix el Reial decret llei 15/1997,
de 5 de setembre, pel qual s’extingeix l’ens de dret públic
Agència Industrial de l’Estat i el seu actiu i el seu passiu
s’integren a la Societat Estatal de Participacions Industrials,
procés que, al seu torn, i com reflecteix la mateixa exposició
de motius de la norma, va venir precedit per l’extinció
de les entitats públiques, INI i TENEO, vinculades al Ministeri
d’Indústria. A partir del Reial decret llei 15/1997 es va
introduir un principi d’unitat de titularitat i gestió entorn
de la Societat Estatal de Participacions Industrials, que, com
a accionista únic mancat de suport pressupostari, quedava
determinat a comportar-se com un inversor privat en l’ad-
ministració de les participacions industrials, tant rendibles
com deficitàries. La Societat Estatal de Participacions Indus-
trials ha rebut des de llavors l’aportació d’ENATCAR, cons-
tituïda en forma de societat anònima i transferida a l’entitat
pública pel Reial decret llei 6/1998, de 5 de juny. Addi-
cionalment, la Llei 14/2000, de 29 de desembre, ha adscrit
a la Societat Estatal de Participacions Industrials l’ens públic
Radiotelevisión Española, alhora que possibilita que se li
puguin adscriure noves entitats públiques empresarials.

El Reial decret 689/2000, de 12 de maig, va fer
dependre del Ministeri d’Hisenda tant la Direcció General
del Patrimoni de l’Estat com la Societat Estatal de Par-
ticipacions Industrials. Aquesta norma posa de manifest
la necessitat de modificar l’actual configuració estanca
d’ambdós grups, en la mesura que aquesta no permet
una reordenació natural de participacions entre aquests,
reordenació que aconsellen els criteris d’homogeneïtat
en la composició i la configuració dels grups societaris
i que és comuna al mercat. La rigidesa que representa
l’existència de dos grups societaris compartimentats en
l’àmbit d’un mateix Ministeri ocasiona disfuncions en
la mesura que no és possible emprar en determinades
societats del Grup Patrimoni l’experiència en processos
de reconversió i sanejament de què disposa la Societat
Estatal de Participacions Industrials, alhora que tampoc
no es fa factible la utilització de la dotació especialitzada
de mitjans humans i tècnics amb els quals compta aques-
ta entitat pública per a la implantació de criteris de gestió
empresarial en societats que produeixen béns i serveis
al mercat.

En definitiva, la incorporació a la Societat Estatal de
Participacions Industrials de societats del Grup Patrimoni
té per objecte facilitar a l’entorn d’aquesta entitat el
desenvolupament especialitzat de la gestió empresarial
de societats que produeixen béns i serveis al mercat.
La incorporació a la Societat Estatal de Participacions
Industrials de les societats que han de ser objecte de
processos de desinversió ha de tenir com a resultat acon-
seguir ràpides reordenacions del sector públic estatal,
que han de garantir l’abandonament per l’Estat de la
titularitat d’empreses que actuen en mercats oberts i
competitius que no requereixen la presència d’un ope-
rador públic.

Addicionalment, l’entrada a la Societat Estatal de Par-
ticipacions Industrials de societats necessitades d’actua-
cions d’optimització i racionalització fa que aquestes es
puguin beneficiar de l’estructura humana i tècnica que


