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Disposició final segona. Modificació de l’apartat 5 de
l’article 6 del text refós de la Llei general pressu-
postària aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

L’apartat 5 de l’article 6 del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre, queda redactat de la
forma següent:

«5. Són fundacions del sector públic estatal les
fundacions en les quals es doni alguna de les cir-
cumstàncies següents:

a) Que es constitueixin amb una aportació
majoritària, directa o indirecta, de l’Administració
General de l’Estat, els seus organismes públics o
altres entitats del sector públic estatal.

b) Que el seu patrimoni fundacional, amb un
caràcter de permanència, estigui format en més
d’un 50 per 100 per béns o drets aportats o cedits
per les entitats esmentades.»

Disposició final tercera. Adaptació del Pla general de
comptabilitat i normes d’elaboració del pla d’actuació.

En el termini d’un any a comptar des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’actualitzar les
normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a
les entitats sense finalitats lucratives i ha d’aprovar les
normes d’elaboració del pla d’actuació de les esmen-
tades entitats.

Disposició final quarta. Desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern per dictar les disposicions neces-
sàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2003.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 26 de desembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
25184 ORDRE PRE/3290/2002, de 23 de desem-

bre, per la qual s’inclouen les substàncies acti-
ves denominades isoproturon, etofumesat,
iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cini-
don-etil, cihalofop-butil, famoxadona, florasu-
lam, metalaxil-M i picolinafèn a l’annex I del
Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’implanta el sistema harmonitzat
comunitari d’autorització per comercialitzar i
utilitzar productes fitosanitaris. («BOE» 310,
de 27-12-2002.)

La Directiva 91/414/CEE, del Consell, de 15 de juliol,
sobre comercialització de productes fitosanitaris, inclou
un annex, titulat «Substàncies actives la incorporació de

les quals als productes fitosanitaris està autoritzada».
Aquesta Directiva s’incorpora a l’ordenament jurídic
espanyol en virtut del Reial decret 2163/1994, de 4
de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar pro-
ductes fitosanitaris. D’altra banda, l’Ordre de 14 d’abril
de 1999 estableix l’annex I del dit Reial decret
2163/1994, sota la denominació «Llista comunitària de
substàncies actives», que es defineix a l’apartat 16 de
l’article 2 de la norma esmentada com la llista de les
substàncies actives de productes fitosanitaris accepta-
des per la Comissió Europea i la incorporació de la qual
s’ha de fer pública mitjançant disposicions nacionals,
com a conseqüència d’altres de comunitàries.

A l’annex I de la Directiva 91/414/CE, mitjançant
la Directiva de la Comissió 2002/18/CE, de 22 de febrer,
s’hi inclou la substància activa isoproturon; mitjançant
la Directiva 2002/37/CE, de 3 de maig, s’hi inclou la
substància activa etofumesat; mitjançant la Directiva
2002/48/CE, de 30 de maig, s’hi inclouen les subs-
tàncies actives iprovalicarb, prosulfuron i sulfosulfuron,
i mitjançant la Directiva 2002/64/CE, de 15 de juliol,
s’hi inclouen les substàncies actives cinidon-etil, ciha-
lofop-butil, famoxadona, florasulam, metalaxil-M i pico-
linafèn.

Aquestes disposicions estableixen les condicions per-
què la comercialització de productes fitosanitaris que
continguin aquestes substàncies actives no tinguin efec-
tes nocius per a la salut humana o la salut animal ni
per a les aigües subterrànies, ni tinguin repercussions
inacceptables per al medi ambient.

Aquesta Ordre incorpora a l’ordenament jurídic intern
les directives 2002/18/CE, 2002/37/CE, 2002/48/CE
i 2002/64/CE, mitjançant la inclusió de les substàncies
actives isoproturon, etofumesat, iprovalicarb, prosulfu-
ron, sulfosulfuron, cinidon-etil, cihalofop-butil, famoxado-
na, florasulam, metalaxil-M i picolinafèn a l’annex I del
Reial decret 2163/1994, i es dicta d’acord amb la facul-
tat que estableix la disposició final primera del dit Reial
decret.

La Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimen-
tària ha emès informe preceptiu sobre aquesta dispo-
sició. Així mateix, en la seva tramitació han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, de Medi Ambient, i de Sanitat
i Consum, disposo:

Article únic. Inclusió de substàncies actives a l’annex I
del Reial decret 2163/1994.

1. Les substàncies actives denominades isoprotu-
ron, etofumesat, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron,
cinidon-etil, cihalofop-butil, famoxadona, florasulam,
metalaxil-M i picolinafèn s’inclouen a l’annex I del Reial
decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’im-
planta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització
per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris, amb
les característiques i les condicions que per a cada una
d’aquestes s’especifiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

2. La inclusió de les substàncies actives isoproturon
i etofumesat comporta la revisió de les autoritzacions
dels productes fitosanitaris que les continguin, que han
de ser modificades o retirades, quan correspongui, a fi
d’aplicar el que disposa el Reial decret 2163/1994.

3. La inclusió de les substàncies actives iprovalicarb,
prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-etil, cihalofop-butil,
famoxadona, florasulam, metalaxil-M i picolinafèn com-
porta la revisió de les autoritzacions provisionals vigents
dels productes fitosanitaris que les continguin, conce-
dides d’acord amb el que disposa l’article 23 del Reial
decret 2163/1994, i, quan correspongui, han de ser
substituïdes per autoritzacions plenes.
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4. Les revisions esmentades als apartats anteriors,
així com l’atorgament de noves autoritzacions, s’han de
fer de conformitat amb els principis uniformes per a l’a-
valuació i l’autorització de productes fitosanitaris, tenint
en compte a més les conclusions de la versió final dels
respectius informes de revisió de la Comissió Europea,
aprovats al Comitè Permanent de la Cadena Alimentària
i Sanitat Animal en les dates que, per a cada una de
les substàncies actives esmentades, s’indiquen a l’annex
d’aquesta Ordre, particularment als apèndixs I i II. El com-
pliment dels requisits de documentació corresponents
als preparats, així com l’aplicació dels principis uniformes
per avaluar-los i autoritzar-los, s’han d’exigir en els ter-
minis que especifica el mateix annex.

5. Al Registre oficial de productes fitosanitaris de
la Direcció General d’Agricultura del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació queden a disposició dels inte-
ressats els informes de revisió de la Comissió Europea
a què es refereix l’apartat anterior, així com el de la
Comissió d’Avaluació que preveu l’article 3 del Reial
decret 2163/1994. Tot això a excepció de la informació
confidencial que defineix l’article 32 del mateix Reial
decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de desembre de 2002.
RAJOY BREY

Excms. Srs. Ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
de Medi Ambient i de Sanitat i Consum.

ANNEX *

28. Condicions de la inclusió de la substància activa
isoproturon.

Característiques:
Nom comú: isoproturon.
NÚM. CAS: 34123-59-6.
NÚM. CIPAC: 336.
Nom químic (IUPAC): 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetil-

urea.
Puresa mínima de la substància: 970 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:
Usos: només es pot fer servir com a herbicida.

En l’avaluació global, segons els principis uniformes,
atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Fitosanitari Permanent a la reunió de
7 de desembre de 2001, s’ha d’atendre especialment:

a) La protecció de les aigües subterrànies, quan la
substància activa es faci servir en zones amb terra o
condicions climàtiques vulnerables, o a dosis superiors
a les descrites en l’informe de revisió, i s’han d’incloure
com a condició a les autoritzacions corresponents, quan
correspongui, mesures de reducció del risc.

b) La protecció dels organismes aquàtics i s’han d’in-
cloure, com a condició a les autoritzacions correspo-
nents, quan correspongui, mesures de reducció del risc.

Termini de la inclusió: de l’1 de gener de 2003 al
31 de desembre de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes:
a) L’1 de gener de 2007, per a formulacions que

continguin isoproturon com a única substància activa.
b) En el cas de mescles amb altres substàncies acti-

ves, encara no incloses a l’annex I del Reial decret

2163/1994, el termini que preveu l’apartat a) s’amplia
als quatre anys següents a la data d’inclusió de l’última
de les substàncies actives esmentades en el mateix
annex I.

Protecció de dades: com que l’isoproturon és una
substància activa ja existent, s’aplica el règim corres-
ponent de protecció de dades que preveu l’article 30
del Reial decret 2163/1994.

29. Condicions de la inclusió de la substància activa
etofumesat.

Característiques:

Nom comú: etofumesat.
NÚM. CAS: 26225-79-6.
NÚM. CIPAC: 223.
Nom químic (IUPAC): (±)-2-etoxi-2,3-dihidro-3,3-dime-

tilbenzofuran-5-ilmetanosulfonat.
Puresa mínima de la substància: 960 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot fer servir com a herbicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 26 de febrer de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

* La numeració dels epígrafs correspon a la codificació efectuada per
la Directiva 2000/80/CE.

a) La protecció de les aigües subterrànies, quan la
substància activa es faci servir en zones de caracterís-
tiques climàtiques o edàfiques vulnerables, i s’han d’in-
cloure com a condició a les autoritzacions corresponents,
quan correspongui, mesures de reducció del risc.

Termini de la inclusió: de l’1 de març de 2003 al
28 de febrer de 2013.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: el
28 de febrer de 2007, per a formulacions que continguin
etofumesat com a única substància activa, o bé com
una de les diverses substàncies actives incloses total-
ment a l’annex I del Reial decret 2163/1994.

Protecció de dades: com que l’etofumesat és una
substància activa ja existent, s’aplica el règim corres-
ponent de protecció de dades que preveu l’article 30
del Reial decret 2163/1994.

30. Condicions de la inclusió de la substància activa
iprovalicarb.

Característiques:

Nom comú: iprovalicarb.
NÚM. CAS: 140923-17-7.
NÚM. CIPAC: 620.
Nom químic (IUPAC): èster isopropílic de l’àcid {2-

metil-1-[1-(4-metilfenil)etilcarbonil]propil}-carbàmic.
Puresa mínima de la substància: 950 g/kg de pro-

ducte tècnic (especificació provisional).

Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot fer servir com a fungicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 26 de febrer de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

a) Les especificacions del material tècnic com es
fabriqui comercialment s’han de confirmar mitjançant
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dades analítiques apropiades; el material de prova uti-
litzat en l’expedient de toxicitat s’ha de comparar i veri-
ficar en relació amb aquestes especificacions del material
tècnic.

b) La protecció dels aplicadors.

Termini de la inclusió: de l’1 de juliol de 2002 al
30 de juny de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes:

a) El 31 de desembre de 2003, per a formulacions
que continguin iprovalicarb com a única substància acti-
va, o bé com una de diverses substàncies actives incloses
totalment a l’annex I del Reial decret 2163/1994.

Protecció de dades: com que l’iprovalicarb és una
substància activa nova, s’aplica el règim corresponent
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial
decret 2163/1994.

31. Condicions de la inclusió de la substància activa
prosulfuron.

Característiques:

Nom comú: prosulfuron.
NÚM. CAS: 94125-34-5.
NÚM. CIPAC: 579.
Nom químic (IUPAC): 1-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-

2-il)-3-[-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea.
Puresa mínima de la substància: 950 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot fer servir com a herbicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 26 de febrer de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

a) El risc per a les plantes aquàtiques, si la subs-
tància activa es fa servir a prop d’aigües superficials,
i s’han d’incloure com a condició a les autoritzacions
corresponents, quan correspongui, mesures de reducció
del risc.

b) La protecció d’aigües subterrànies, quan la subs-
tància activa es faci servir en zones de característiques
climàtiques o edàfiques vulnerables, i s’han d’incloure,
com a condició a les autoritzacions corresponents, quan
correspongui, mesures de reducció del risc.

Termini de la inclusió: de l’1 de juliol de 2002 al
30 de juny de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes:

a) El 31 de desembre de 2003, per a formulacions
que continguin prosulfuron com a única substància acti-
va, o bé com una de les diverses substàncies actives
incloses totalment a l’annex I del Reial decret
2163/1994.

Protecció de dades: com que el prosulfuron és una
substància activa nova, s’aplica el règim corresponent
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial
decret 2163/1994.

32. Condicions de la inclusió de la substància activa
sulfosulfuron.

Característiques:

Nom comú: sulfosulfuron.
NÚM. CAS: 141776-32-1
NÚM. CIPAC: 601
Nom químic (IUPAC): 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-

[2-etanosulfonil-imidazo[1,2-a]piridina )sulfonil]urea.

Puresa mínima de la substància: 980 g/kg de pro-
ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot fer servir com a herbicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 26 de febrer de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

a) La protecció de les algues i plantes aquàtiques,
i s’han d’incloure com a condició a les autoritzacions
corresponents, quan correspongui, mesures de reducció
del risc.

b) La protecció d’aigües subterrànies, quan la subs-
tància activa es faci servir en zones de característiques
climàtiques o edàfiques vulnerables.

Termini de la inclusió: de l’1 de juliol de 2002 a 30
de juny de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: el
31 de desembre de 2003, per a formulacions que con-
tinguin sulfosulfuron com a única substància activa, o
bé com una de les diverses substàncies actives incloses
totalment a l’annex I del Reial decret 2163/1994.

Protecció de dades: com que el sulfosulfuron és una
substància activa nova, s’aplica el règim corresponent
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial
decret 2163/1994.

33. Condicions de la inclusió de la substància activa
cinidon-etil.

Característiques:

Nom comú: cinidon-etil.
NÚM. CAS: 142891-20-1.
NÚM. CIPAC: 598.
Nom químic (IUPAC): (Z)-2-cloro-3-[2-cloro-5-(ciclo-

hex-1-eno-1,2-dicarboximido)fenil]acrilat d’etil.
Puresa mínima de la substància: 940 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot fer servir com a herbicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 19 d’abril de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

a) La possibilitat de contaminació d’aigües subterrà-
nies, quan la substància activa s’apliqui en zones de
característiques climàtiques o edàfiques vulnerables (per
exemple, terres amb valors de pH neutres o elevats),
i s’han d’incloure, com a condició a les autoritzacions
corresponents, quan correspongui, mesures de reducció
del risc.

b) La protecció dels organismes aquàtics, i s’han
d’incloure, com a condició a les autoritzacions corres-
ponents, quan correspongui, mesures de reducció del
risc.

Termini de la inclusió: de l’1 d’octubre de 2002 al
30 de setembre de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: el
31 de març de 2004, per a formulacions que continguin
cinidon-etil com a única substància activa, o bé com
una de les diverses substàncies actives incloses total-
ment a l’annex I del Reial decret 2163/1994.

Protecció de dades: com que el cinidon-etil és una
substància activa nova, s’aplica el règim corresponent
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial
decret 2163/1994.
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34. Condicions de la inclusió de la substància activa
cihalofop-butil.

Característiques:
Nom comú: cihalofop-butil.
NÚM. CAS: 122008-85-9.
NÚM. CIPAC: 596.
Nom químic (IUPAC): (R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofe-

noxi)fenoxi]propionat de butil.
Puresa mínima de la substància: 950 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:
Usos: només es pot fer servir com a herbicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 19 d’abril de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

a) La possible incidència de les aplicacions aèries
en organismes aliens al tractament i, sobretot, en espè-
cies aquàtiques, i s’han d’incloure, com a condició a les
autoritzacions corresponents, quan correspongui, restric-
cions o mesures de reducció del risc.

b) La possible incidència de les aplicacions terres-
tres en els organismes aquàtics que es trobin als arros-
sars, i s’han d’incloure, com a condició a les autorit-
zacions corresponents, quan correspongui, mesures de
reducció del risc.

Termini de la inclusió: de l’1 d’octubre de 2002 al
30 de setembre de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: el
31 de març de 2004, per a formulacions que continguin
cihalofop-butil com a única substància activa, o bé com
una de les diverses substàncies actives incloses total-
ment a l’annex I del Reial decret 2163/1994.

Protecció de dades: com que el cihalofop-butil és una
substància activa nova, s’aplica el règim corresponent
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial
decret 2163/1994.

35. Condicions de la inclusió de la substància activa
famoxadona.

Característiques:
Nom comú: famoxadona.
NÚM. CAS: 131807-57-3.
NÚM. CIPAC: 594.
Nom químic (IUPAC): 3-anilino-5-metil-5-(4-fenoxife-

nil)-1,3-oxazolidina-2,4-diona.
Puresa mínima de la substància: 960 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:
Usos: només es pot fer servir com a fungicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 19 d’abril de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

a) Els possibles riscs crònics que comporti la subs-
tància original o els seus metabòlits per als cucs de terra.

b) La protecció dels organismes aquàtics, i s’han
d’incloure, com a condició a les autoritzacions corres-
ponents, quan correspongui, mesures de reducció del
risc.

c) La protecció dels aplicadors.

Termini de la inclusió: de l’1 d’octubre de 2002 al
30 de setembre de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: el
31 de març de 2004, per a formulacions que continguin

famoxadona com a única substància activa, o bé com
una de les diverses substàncies actives incloses total-
ment a l’annex I del Reial decret 2163/1994.

Protecció de dades: com que la famoxadona és una
substància activa nova, s’aplica el règim corresponent
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial
decret 2163/1994.

36. Condicions de la inclusió de la substància activa
florasulam.

Característiques:
Nom comú: florasulam.
NÚM. CAS: 145701-23-1.
NÚM. CIPAC: 616.
N o m q u í m i c ( I U P A C ) : 2 ’ , 6 ’ , 8 - t r i f l u o r o - 5 -

metoxi-[1,2,4]-triazolo[1,5-c]pirimidina-2-sulfonanilida.
Puresa mínima de la substància: 970 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:
Usos: només es pot fer servir com a herbicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 19 d’abril de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

a) La possibilitat de contaminació d’aigües subterrà-
nies, quan la substància activa s’apliqui en zones de
característiques climàtiques o edàfiques vulnerables, i
s’han d’incloure, com a condició a les autoritzacions
corresponents, quan correspongui, mesures de reducció
del risc.

Termini de la inclusió: de l’1 d’octubre de 2002 al
30 de setembre de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: el
31 de març de 2004, per a formulacions que continguin
florasulam com a única substància activa, o bé com una
de les diverses substàncies actives incloses totalment
a l’annex I del Reial decret 2163/1994.

Protecció de dades: com que la florasulam és una
substància activa nova, s’aplica el règim corresponent
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial
decret 2163/1994.

37. Condicions de la inclusió de la substància activa
metalaxil-M.

Característiques:
Nom comú: metalaxil-M.
NÚM. CAS: 70630-17-0.
NÚM. CIPAC: 580.
N o m q u í m i c ( I U P A C ) : ( R ) - 2 - -

{[(2,6-dimetilfenil)metoxiacetil]amino }propionat de
metil.

Puresa mínima de la substància: 910 g/kg de pro-
ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:
Usos: només es pot fer servir com a fungicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 19 d’abril de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

a) La possibilitat de contaminació d’aigües subterrà-
nies per la substància activa o els seus productes de
degradació CGA 62826 i CGA 108906, quan la subs-
tància activa s’apliqui en zones de característiques cli-
màtiques o edàfiques vulnerables, i s’han d’incloure, com
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a condició a les autoritzacions corresponents, quan
correspongui, mesures de reducció del risc.

Termini de la inclusió: de l’’1 d’octubre de 2002 al
30 de setembre de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: el
31 de març de 2004, per a formulacions que continguin
metalaxil-M com a única substància activa, o bé com
una de les diverses substàncies actives incloses total-
ment a l’annex I del Reial decret 2163/1994.

Protecció de dades: com que el metalaxil-M és una
substància activa nova, s’aplica el règim corresponent
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial
decret 2163/1994.

38. Condicions de la inclusió de la substància activa
picolinafèn.

Característiques:
Nom comú: picolinafèn.
NÚM. CAS: 137641-05-5.
NÚM. CIPAC: 639.
Nom químic (IUPAC): 4’-fluoro-6-[(u,u,u-trifluoro-m-

tolil)oxi]picolinanilida.
Puresa mínima de la substància: 970 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:
Usos: només es pot fer servir com a herbicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes,

atenent l’informe de revisió de la Comissió Europea, apro-
vat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal a la reunió de 19 d’abril de 2002,
s’ha d’atendre especialment:

a) La protecció dels organismes aquàtics, i s’han d’in-
cloure com a condició a les autoritzacions corresponents,
quan correspongui, mesures de reducció del risc.

Termini de la inclusió: de l’1 d’octubre de 2002 al
30 de setembre de 2012.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: el
31 de març de 2004, per a formulacions que continguin
picolinafèn com a única substància activa, o bé com
una de les diverses substàncies actives incloses total-
ment a l’annex I del Reial decret 2163/1994.

Protecció de dades: com que el picolinafèn és una
substància activa nova, s’aplica el règim corresponent
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial
decret 2163/1994.

CAP DE L’ESTAT
25286 LLEI 51/2002, de 27 de desembre, de refor-

ma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals. («BOE» 311,
de 28-12-2002.)

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
I

La promulgació de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, reguladora de les hisendes locals, va suposar, en

paraules de la seva pròpia exposició de motius, la incor-
poració al dret positiu d’una reforma legislativa, la de
la hisenda de les entitats locals, la necessitat de la qual
era, aleshores, inqüestionable i unànimement admesa.
La publicació de la Llei esmentada va permetre, bàsi-
cament, donar per resolt el llarg període de transitorietat
en què es va desenvolupar l’activitat financera del sector
local des que, durant la primera meitat del segle XIX,
la hisenda local espanyola va perdre definitivament el
caràcter patrimonialista i va adquirir un caràcter emi-
nentment fiscal, fins a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases del règim local, que, per bé que
va plasmar el model previst a la Constitució per dissenyar
el sistema postconstitucional de finançament de les enti-
tats locals, només va poder regular l’activitat financera
en alguns aspectes generals.

En el marc d’una estructuració global dels recursos
de les hisendes locals, i amb la força que en l’aplicació
dels seus preceptes proporcionava o la seva consideració
com a normes bàsiques dictades a l’empara de l’article
149.1.18a de la Constitució, o el seu tractament de nor-
mes relatives a la competència exclusiva de l’Estat, la
Llei 39/1988 va tenir un objectiu especialment clar des
del punt de vista material, que va ser la realització efec-
tiva dels principis d’autonomia i suficiència financera con-
sagrats a la carta magna espanyola.

Sens dubte, si hi ha un aspecte que en aquest marc
va tenir una rellevància particular, va ser la racionalització
del sistema tributari local, amb la creació de tres grans
figures impositives: l’impost sobre béns immobles, l’im-
post sobre activitats econòmiques i l’impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica, i la supressió correlativa d’un
nombre molt superior de tributs que incidien sobre la
mateixa matèria imposable que els nous, com les con-
tribucions territorials rústica i pecuària i urbana, l’impost
municipal sobre solars, les llicències fiscals d’activitats
comercials i industrials i de professionals i artistes, l’im-
post municipal sobre radicació i l’impost municipal sobre
circulació de vehicles.

II

Per tal d’analitzar les línies bàsiques del nou marc
de finançament de les hisendes locals, mitjançant la
Resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda d’11 de juliol
de 2001 es va crear la Comissió per a l’estudi i la pro-
posta de mesures per a la reforma del finançament de
les hisendes locals, formada per representants de l’Ad-
ministració General de l’Estat, de l’Administració local,
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i
del camp acadèmic. Aquesta Comissió va retre el seu
informe amb data 3 de juliol de 2002. Moltes de les
propostes i iniciatives han estat recollides en l’articulat
d’aquesta Llei, mitjançant la qual es porta a terme una
modificació parcial de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, reguladora de les hisendes locals, de manera que
culmina la reforma del finançament de les entitats locals
iniciada, en una primera fase, amb les modificacions
introduïdes en l’esmentada Llei 39/1988 per la Llei
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

En aquest sentit, la Llei introdueix modificacions
importants en el marc del finançament local, tant des
del punt de vista estrictament tributari, com pel que fa
a l’àmbit financer.

Pel que fa a la regulació dels tributs locals, aquesta
Llei modifica l’articulat de la Llei 39/1988 respecte a
tots els impostos locals regulats en aquesta, és a dir,
l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats
econòmiques, l’impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica, l’impost sobre construccions, insta�acions i obres,
i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de


