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2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar la
impartició dels ensenyaments conduents a l’obtenció del
títol homologat a l’apartat 1 anterior, i la Universitat Ober-
ta de Catalunya pot procedir, en el seu moment, a expedir
el títol corresponent.

Article 2. Avaluació del desenvolupament efectiu dels
ensenyaments.

Als efectes del que disposen aquest Reial decret i
els apartats 5 i, si s’escau, 6 de l’article 35 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, transcorregut el
període d’implantació del pla d’estudis a què es refereix
el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 1, la Uni-
versitat ha de sotmetre a avaluació de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desenvolupa-
ment efectiu dels ensenyaments corresponents.

Article 3. Expedició del títol.

El títol al qual es refereix l’apartat 1 de l’article 1
l’ha d’expedir el rector de la Universitat Oberta de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen l’apartat 2 de l’ar-
ticle 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
i altres normes vigents, amb menció expressa d’aquest
Reial decret que homologa el títol.

Disposició final primera. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport, en l’àmbit
de les seves competències, ha de dictar les disposicions
necessàries per al desplegament 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, 14 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
6596 CORRECCIÓ d’errada i d’error al Reial decret

117/2003, de 31 de gener, sobre limitació
d’emissions de compostos orgànics volàtils
causades per l’ús de dissolvents en determi-
nades activitats. («BOE» 79, de 2-4-2003.)

Havent observat un error i una errada al Reial decret
117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions
de compostos orgànics volàtils causades per l’ús de dis-
solvents en determinades activitats, publicat en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» número 33, de 7 de febrer de
2003, i en el suplement en català número 3 d’1 de
març de 2003, es procedeix a fer-ne les rectificacions
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1356, a l’annex II A), Llindars de consum
i límits d’emissió, les files 14 «Fabricació de calçat» i
15 «Laminació de fusta i plàstic», s’han de substituir
per les següents:

14 Fabricació de calçat (›5). 25 g per parell Els valors límit d’emissió total s’expressen en grams de
dissolvent emès per parell complet de calçat produït.

15 Laminació de fusta i plàstic (›5). 30 g/m2

A la pàgina 1352, article 5, apartat 4, línia 3, on diu: «... que tinguin assignada una frase de risc han de subs-
tituir-los...», ha de dir «... que tinguin assignada una frase de risc R45, R46, R49, R60 o R61 han de substituir-los...».

6597 ORDRE PRE/730/2003, de 25 de març, per
la qual es modifica l’annex I del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual
s’imposen limitacions a la comercialització i
a l’ús de certes substàncies i preparats peri-
llosos, parafines clorades de cadena curta i
colorants azoics. («BOE» 79, de 2-4-2003.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va
comportar una sèrie de limitacions a la comercialització
i a l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos
i va ser dictat partint de la normativa de la Unió Europea
que regula aquesta matèria, constituïda per la Directiva
del Consell 76/769/CEE, de 27 de juliol, relativa a l’a-
proximació de les disposicions legals, reglamentàries i
administratives dels estats membres que limiten la
comercialització i l’ús de determinades substàncies i pre-
parats perillosos, i les modificacions posteriors.

Aquest Reial decret ha tingut diverses modificacions
a l’annex I, com a conseqüència de l’evolució de la nor-
mativa comunitària en la matèria i de la necessitat d’in-
crementar els nivells de protecció de la salut i del medi
ambient.

El Ministeri de Sanitat i Consum és l’autoritat com-
petent en el control sanitari dels productes químics, que
es dirigeix a prevenir i limitar els efectes perjudicials
per a la salut humana, derivats de l’exposició a curt i
llarg termini, de substàncies i preparats perillosos.

Els coneixements científics i tècnics actuals han
demostrat que les parafines clorades de cadena curta
(PCCC) són perilloses per al medi ambient perquè són
molt tòxiques per als organismes aquàtics. Tot això ha
conduït a la publicació de la Directiva 2002/45/CE, de
25 de juny, que restringeix la utilització de PCCC en
els líquids per treballar el metall i en els productes d’a-
cabat del cuir, i encomana a la Comissió Europea, en
co�aboració amb els estats membres i la Comissió
OSPAR, la missió de revisar els restants usos de les para-
fines clorades de cadena curta, tenint en compte les
noves dades científiques sobre els riscos d’aquestes
parafines per a la salut i el medi ambient.

Els articles tèxtils i de cuir que contenen determinats
tints azoics tenen capacitat per alliberar determinades
arilamines, que poden ser cancerígenes. A fi de garantir
un elevat nivell de protecció de la salut humana, s’ha
de prohibir l’ús de colorants azoics perillosos i la comer-
cialització dels articles tenyits amb aquests colorants.


