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finca de més de 500.000 metres quadrats que inclou
un jardí botànic únic a Europa. Aquest espai és el darrer
pulmó verd que queda entre ambdues poblacions.
Molts ciutadans, no tan sols de Blanes, tenen l’esperança que la finca Pinya de Rosa sigui preservada
de la urbanització, malgrat que hi ha un pla parcial aprovat que l’afecta.
El seu valor paisatgístic i mediambiental, la seva fauna
i la seva flora formen part d’un espai únic en aquesta
zona de la Costa Brava que ha despertat un sentiment
unànime de suport a declarar-lo en un paratge natural
d’interès nacional.
L’Ajuntament de Blanes, per unanimitat dels seus regidors, per tal d’evitar-ne la urbanització, ha aprovat la
suspensió de llicències i ha encarregat un estudi jurídic
i mediambiental que avali la proposta d’aquesta declaració.
Article 1. Declaració de paratge natural d’interès nacional.
Es declaren paratge natural d’interès nacional els
terrenys de la finca Pinya de Rosa, al terme municipal
de Blanes, limítrofs amb el terme municipal de Lloret
de Mar, a la comarca de la Selva, d’acord amb l’article
23 de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais naturals.
Article 2. Límits dels terrenys de la finca Pinya de Rosa.
Els límits geogràfics i la concreció topogràfica dels
espais a què es refereix l’article 1 han d’ésser aprovats
pel Govern, a proposta del departament competent, amb
l’informe previ de l’Ajuntament de Blanes i del Consell
de Protecció de la Natura.
Article 3. Gestió del paratge natural.
1. El paratge natural d’interès nacional de la finca
Pinya de Rosa ha d’ésser gestionat pel Departament de
Medi Ambient.
2. Es crea, d’acord amb l’article 29.1.d de la Llei
12/1985, el Consell Rector, el qual, ultra la participació
dels departaments competents, es compon de representants del municipi de Blanes, del Consell Comarcal de
la Selva, dels propietaris afectats, d’entitats de protecció
de la natura de la zona i d’experts coneixedors de la
problemàtica de la zona.
3. Els membres del Consell Rector, incloent-hi el president o presidenta, són designats pel Govern. El càrrec
de membre del Consell Rector no és retribuït.
4. El Govern ha d’elaborar el reglament del Consell
Rector.
Article 4. Protecció del paratge natural.
1. El Govern, per mitjà del departament corresponent, ha d’establir les reglamentacions pertinents per
a protegir els elements naturals que han motivat la declaració de paratge natural d’interès nacional i per a facilitar-ne l’estudi.
2. Els terrenys declarats paratge natural d’interès
nacional per l’article 1 es classifiquen amb caràcter general com a sòl no urbanitzable sotmès a protecció especial.
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Article 6. Utilitat pública dels terrenys.
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei
12/1985, la declaració de paratge natural d’interès
nacional de la finca Pinya de Rosa comporta la utilitat
pública de tots els terrenys afectats a efectes d’expropiació.
Disposició addicional primera. Inclusió d’espais en el
Pla d’espais d’interès natural.
El Pla d’espais d’interès natural ha d’incloure, d’acord
amb el que estableix el capítol III de la Llei 12/1985,
els altres espais naturals de la zona la conservació dels
quals calgui assegurar.
Disposició addicional segona. Modificació puntual del
planejament urbanístic.
L’Ajuntament de Blanes, a partir de l’aprovació de
la delimitació geogràfica a què fa referència l’article 2,
disposa d’un termini de tres mesos per a iniciar la modificació puntual del planejament urbanístic per tal d’adaptar-lo al que estableix aquesta Llei.
Disposició addicional tercera. Pla rector d’ús, gestió i
protecció del paratge.
Dins els divuit mesos següents a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar i publicar el Pla
rector d’ús, gestió i protecció del paratge de la finca
Pinya de Rosa.
Disposició transitòria.
Les disposicions d’aquesta Llei que impliquen un
increment de la despesa de la Generalitat són vigents
a partir de l’exercici pressupostari següent a l’exercici
en què ha estat promulgada.
Disposició final.
S’autoritza el Govern a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.
Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003.
JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3925, de 15 de juliol de 2003)

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

Article 5. Drets de tempteig i retracte.

15967 ORDRE PRE/2277/2003, de 4 d’agost, per

1. El Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Blanes tenen els drets de tempteig i de retracte en totes
les transmissions de domini intervius a títol onerós de
béns immobles i de predis situats a l’interior del paratge.
2. El dret de tempteig es pot exercir dins els tres
primers mesos a comptar de la notificació prèvia. El dret
de retracte es pot exercir dins els sis mesos següents
a la inscripció de la transmissió en el Registre de la
Propietat.

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va
suposar una sèrie de limitacions a la comercialització
i a l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos

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 perillosos. Arsènic i colorant blau. («BOE» 190,
de 9-8-2003.)
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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’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i
administratives dels estats membres que limiten la
comercialització i l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos, i les seves modificacions posteriors.
Aquest Reial decret ha tingut diverses modificacions
al seu annex I, com a conseqüència de l’evolució de
la normativa comunitària en la matèria i de la necessitat
d’incrementar els nivells de protecció de la salut i del
medi ambient.
D’acord amb els coneixements científics actuals,
s’han identificat els riscos per a la salut humana derivats
del rebuig de fusta tractada amb protectors que continguin coure, crom o arsènic (CCA), i en particular els
riscos per a la salut dels infants derivats d’utilitzar, a
les instaacions dels parcs infantils, fusta tractada amb
els protectors esmentats. L’arsènic és un producte genotòxic i un reconegut agent carcinogènic i no hi ha una
dosi llindar per sota de la qual no es produeixin efectes
carcinogènics. Així mateix s’han identificat riscos per al
medi ambient aquàtic. Tot això ha conduït a publicar
la Directiva 2003/2/CE, de 6 de gener, que constitueix
la revisió de les disposicions relatives a l’arsènic establertes a la Directiva 89/677/CEE de Consell, per la
qual es modifica per vuitena vegada la Directiva
76/769/CEE.
D’altra banda, els articles tèxtils i de cuir que contenen
determinats tints azoics tenen capacitat per alliberar
determinades arilamines, que poden resultar cancerígenes. A fi de garantir un elevat nivell de protecció de
la salut humana, es va prohibir l’ús de colorants azoics
perillosos i la comercialització dels articles tenyits amb
aquests colorants, mitjançant la Directiva 2002/61/CE,
de 19 de juliol de 2002, per la qual es modifica per
dinovena vegada la Directiva 76/769/CEE, que limita
la comercialització i l’ús de determinades substàncies
i preparats perillosos (colorants azoics), que va ser transposada al nostre ordenament jurídic mitjançant l’Ordre
PRE/730/2003, de 25 de març.
Davant els nous coneixements científics, es van avaluar els riscos per a la salut i el medi ambient del colorant
blau, i es va advertir la necessitat de reduir el risc que
aquest colorant suposa per al medi ambient, ja que presenta una elevada toxicitat per al medi aquàtic, no es
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degrada fàcilment i arriba al medi ambient mitjançant
les aigües residuals. Tot això ha conduït a publicar la
Directiva 2003/3/CE de la Comissió, de 6 de gener,
per la qual es limita la comercialització i l’ús del colorant
blau, la qual constitueix la dotzena adaptació al progrés
tècnic de la Directiva 76/769/CEE.
Aquesta Ordre, que es dicta en ús de les facultats
atribuïdes a la disposició final segona del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, incorpora al nostre
ordenament jurídic les directives 2003/2/CE i
2003/3/CE, de 6 de gener, esmentades.
En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum, de Medi Ambient i de Ciència i Tecnologia,
escoltats els sectors afectats, disposo:
Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre.
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 substàncies i preparats
perillosos, de la manera següent:
1. Se substitueixen el punt 15 «Compostos d’arsènic» i el punt 43 «Colorants azoics» i la llista d’amines
aromàtiques de l’annex I del Reial decret 1406/1989,
pels que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.
2. S’inclou en el «punt 43» la llista de tints azoics.
Disposició transitòria única. Termini d’aplicació.
Les substàncies que figuren en els punts 15 i 43
de l’annex a aquesta Ordre es poden continuar comercialitzant i utilitzant de conformitat amb la normativa
actual vigent, fins al 30 de juny de 2004.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 4 d’agost de 2003.
RAJOY BREY
Excma. Sra. Ministra de Sanitat i Consum, Excma. Sra.
Ministra de Medi Ambient i Excm. Sr. Ministre de
Ciència i Tecnologia.
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ANNEX
Denominació de les substàncies,
dels grups de substàncies
o de preparats

15. Compostos d’arsènic.

Limitacions

1. No s’admeten com a substàncies i components de preparats destinats a ser utilitzats:
a) Per impedir les incrustacions de microorganismes, plantes o animals en:
Els bucs dels vaixells.
Les gàbies, flotadors, xarxes o qualsevol altre aparell o equip utilitzat en piscicultura
o conquiliocultura.
Qualsevol aparell o equip submergit totalment o parcialment.
b) En la protecció de la fusta. La fusta tractada amb aquestes substàncies tampoc
no pot ser comercialitzada.
c) Això no obstant, s’admeten les excepcions següents:
1r En relació amb les substàncies i els preparats per protegir la fusta: es poden utilitzar
únicament a les instaacions industrials que utilitzin el buit o la pressió per impregnar
la fusta, sempre que es tracti de solucions de compostos inorgànics de CCA (coure-crom-arsènic) del tipus C. La fusta tractada de la forma descrita no pot ser comercialitzada abans que s’hagi acabat de fixar el conservant.
2n En relació amb la comercialització de fusta que hagi estat tractada amb solucions
de CCA en instaacions industrials que compleixin les condicions que preveu l’apartat
1r: se n’admet la comercialització per a usos professionals o industrials en què la
integritat estructural de la fusta sigui imprescindible per a la seguretat de les persones
o del bestiar, sempre que sigui improbable que, durant la vida útil de la instaació,
algú entri en contacte amb la fusta:
Com a fusta per a estructures en edificis públics, construccions agrícoles, edificis d’oficines i instaacions industrials.
En ponts i construcció de ponts.
Com a fusta de construcció en aigües dolces i aigües salabroses (embarcadors i ponts).
Com a murs de protecció acústica.
En la prevenció d’allaus.
En les barreres i tanques de protecció de les carreteres.
Com a pals rodons de fusta de conífera pelada en les tanques per al bestiar.
En estructures de retenció de terres.
Com a pals de transmissió d’electricitat i telecomunicacions.
Com a travesses de vies de ferrocarril subterrani.
Sense perjudici de l’aplicació de les normes sobre classificació, envasament i etiquetatge
de substàncies i preparats perillosos, la fusta tractada que es comercialitzi s’ha d’etiquetar de manera individual amb la menció «Únicament per a usos i instaacions
professionals i industrials. Conté arsènic.». Així mateix, la fusta que es comercialitzi
empaquetada ha de portar la menció: «Utilitzeu guants en manipular aquesta fusta.
Utilitzeu una màscara contra la pols i protecció ocular en tallar aquesta fusta o
quan hi treballeu. Els residus d’aquesta fusta han de ser tractats com a residus
perillosos per una empresa autoritzada.».
3r La fusta tractada a la qual es refereixen els apartats 1r i 2n no es pot fer servir:
En construccions residencials o domèstiques, amb independència de la seva finalitat.
Per a cap aplicació en la qual hi hagi risc que la pell entri en contacte repetides vegades
amb la fusta.
En aigües marines.
Per a usos agrícoles, amb l’excepció de la seva utilització com a pals en les tanques
per al bestiar i com a fusta per a estructures que siguin conformes amb l’apartat 2n.
Per a cap aplicació en la qual la fusta tractada pugui entrar en contacte amb productes
intermedis o productes acabats destinats al consum humà o animal.
2. No se n’admet l’ús com a substàncies i components de preparats destinats a ser
utilitzats en el tractament d’aigua industrial, amb independència del seu ús.
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Denominació de les substàncies,
dels grups de substàncies
o de preparats

43. Colorants azoics.
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Limitacions

1. Els tints azoics que, mitjançant fragmentació reductora d’un o més grups azoics,
poden alliberar una o més de les amines aromàtiques enumerades a la llista d’amines
aromàtiques que figura tot seguit en concentracions perceptibles, és a dir, superiors
a 30 ppm, en els articles acabats o en les parts tenyides d’aquests, no es poden
fer servir en articles tèxtils ni en articles de cuir que puguin entrar en contacte
directe i prolongat amb la pell humana o la cavitat bucal, com ara:
Peces de vestir, roba de llit, tovalloles, postissos, perruques, barrets, bolquers i altres
articles sanitaris, sacs de dormir.
Calçat, guants, corretges de rellotge, bosses, moneders/carteres, maletins, fundes per
a cadires, moneders per portar penjats al coll.
Joguines de teixit o de cuir i joguines que continguin accessoris de teixit o de cuir.
Filats i teixits destinats a ser usats pel consumidor final.
2. Així mateix, els articles tèxtils i de cuir a què es refereix el punt 1 anterior no
poden ser posats al mercat si no compleixen els requisits que preveu el mateix
punt 1.
Aquesta Ordre no és aplicable als productes tèxtils fabricats amb fibres reciclades
si les amines són alliberades per residus procedents del tenyit anterior de les mateixes
fibres i si les amines enumerades són alliberades en concentracions inferiors a 70
ppm, fins a l’1 de gener de 2005.
3. Els tints azoics inclosos a la llista de tints azoics que figuren a continuació no
s’han de comercialitzar ni utilitzar per tenyir articles tèxtils i de pell com a substància
o ingredient de preparats amb una concentració superior al 0,1% en massa.

Número CAS

Número d’índex

Número CE

Substància

Llista d’amines aromàtiques
1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

2
3
4
5

92-87-5
95-69-2
91-59-8
97-56-3

612-042-00-2

202-199-1
202-441-6
202-080-4
202-591-2

6
7
8
9

106-47-8
615-05-4
101-77-9

612-022-00-3
611-006-00-3
99-55-8
612-137-00-9
612-051-00-1

202-765-8
203-401-0
210-406-1
202-974-4

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

13
14

838-88-0
120-71-8

612-085-00-7

212-658-8
204-419-1

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

16
17
18

101-80-4
139-65-1
95-53-4

612-091-00-X

202-977-0
205-370-9
202-429-0

19
20
21

95-80-7
137-17-7
90-04-0

612-099-00-3
612-035-00-4

202-453-1
205-282-0
201-963-1

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

bifenil-4-ilamina
4-aminobifenil
xenilamina
bencidina
4-cloro-o-toluïdina
2-naftilamina
o-aminoazotoluè
4-amino-2’,3-dimetilazobenzè
4-o-tolilazo-o-toluïdina
5-nitro-o-toluïdina
4-cloroanilina
4-metoxi-m-fenilenodiamina
4,4’-metilenodianilina
4,4’ -diaminodifenilmetà
3,3’-diclorobencidina
3,3’-diclorobifenil-4,4’-ilenodiamina
3,3’-dimetoxibencidina
o-dianisidina
3,3’-dimetilbencidina
4,4’-bi-o-toluïdina
4,4’-metilenodi-o-toluïdina
6-metoxi-m-toluïdina
p-cresidina
4,4’-metilè-bis-(2-cloroanilina)
2,2’-dicloro-4,4’-metilè-dianilina
4,4’-oxidianilina
4,4’-tiodianilina
o-toluïdina
2-aminotoluè
4-metil-m-fenilenodiamina
2,4,5-trimetilanilina
ou-anisidina
2-metoxianilina
4-aminoazobenzè
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Número CAS

Número d’índex

Número CE
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Substància

Llista de tints azoics
1

Ingredient 1:
611-070-2
Núm. CAS: 118685-33-9
C39H23ClCrN7O12S.2Na

405-665-4

Ingredient 2:
C46 H30 CrN10 O20 S2.3Na

MINISTERI DE CIÈNCIA
I TECNOLOGIA
15969 REIAL DECRET 1002/2003, de 25 de juliol,

pel qual es modifica el Reial decret
601/2002, de 28 de juny, pel qual es regulen
les bases i el règim de funcionament de la
línia de suport a la capitalització d’empreses
de base tecnològica i es realitza la convocatòria dels ajuts als quals es refereix la línia
esmentada. («BOE» 190, de 9-8-2003.)

La disposició addicional segona de la Llei 6/2000,
de 13 de desembre, per la qual s’aproven mesures fiscals
urgents d’estímul a l’estalvi familiar i a la petita i mitjana
empresa, crea una línia de suport a la capitalització d’empreses de base tecnològica a través del suport a entitats
financeres l’objecte social de les quals sigui la participació temporal en el capital d’empreses no financeres.
Aquesta disposició establia que les entitats financeres
a les quals es dóna suport haurien d’estar registrades
davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors o
supervisades pel Banc d’Espanya.
L’apartat 1 d’aquesta disposició addicional també fixa,
en el paràgraf sisè, que les condicions de contractació
i gestió dels ajuts financers es regulin per reial decret,
cosa que s’ha dut a terme mitjançant el Reial decret
601/2002, de 28 de juny, pel qual es regulen les bases
i el règim de funcionament de la línia de suport a la
capitalització d’empreses de base tecnològica i es realitza
la convocatòria dels ajuts a què es refereix la línia esmentada. En la tramitació del Reial decret, la Comissió Europea va indicar que era necessari considerar beneficàries
totes les entitats financeres de l’Espai Econòmic Europeu,
òbviament no obligades a registrar-se a la Comissió
Nacional del Mercat de Valors ni a ser supervisades pel
Banc d’Espanya.
Així es va fer, i per aquest motiu els beneficiaris dels
ajuts regulats al Reial decret 601/2002 són totes les
entitats financeres de l’Espai Econòmic Europeu l’objecte
social de les quals sigui la participació temporal en el
capital d’empreses no financeres, quan aportin capital
a empreses de base tecnològica. I per respectar el que
indica la Llei 6/2000 es va incloure la necessitat que,
en cas que les entitats financeres siguin espanyoles, estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de
Valors o supervisades pel Banc d’Espanya.
Aquesta situació ha provocat una discriminació de
les entitats financeres espanyoles davant les de la resta

Mescla de: (6-(4-anisidino)-3-sulfonat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenilazo)-1-naftolat)(1 -(5-cloro-2-oxidofenilazo)-2-naftolat) cromat (1-) de disodi;
bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenilazo)-1-naftolat) cromat (1-) de trisodi

de l’Espai Europeu Econòmic, ja que a les espanyoles
se’ls estaven exigint uns requisits addicionals (Comissió
Nacional del Mercat de Valors o supervisió del Banc
d’Espanya) que no tenen per què satisfer necessàriament
les entitats financeres que participen temporalment en
el capital d’empreses de base tecnològica i que compleixen la resta de condicions que assenyala el Reial
decret 601/2002, de 28 de juny.
Per això, per salvar aquesta situació de discriminació
no desitjada, la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, a l’article 95 modifica el text de la disposició addicional segona, de manera que no sigui obligatori estar registrat
davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors
o supervisat pel Banc d’Espanya per acollir-se als beneficis del suport a la capitalització de les empreses de
base tecnològica.
Conseqüentment, per fer operativa la modificació
introduïda per la llei esmentada, es fa necessari, al seu
torn, modificar en el mateix sentit l’esmentat Reial decret
601/2002, cosa que es porta a efecte mitjançant aquest
Reial decret.
Finalment, tenint en compte l’increment pressupostari
que preveu la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 2003, per a bestretes reemborsables del Programa de Foment de la
Investigació Tècnica (PROFIT), inclòs en el Pla Nacional
de I+D+I, i ateses les característiques d’aquest tipus d’inversions, s’ha considerat convenient aprofitar la necessària modificació del Reial decret esmentat per introduir
l’oportuna ampliació del termini de presentació de soicituds, tot això a fi de donar més oportunitat a l’ús de
fons destinats a inversió de capital.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Ciència
i Tecnologia, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat
i prèvia deliberació del Consell de Ministres a la reunió
del dia 25 de juliol de 2003,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 601/2002,
de 28 de juny, pel qual es regulen les bases i el
règim de funcionament de la línia de suport a la capitalització d’empreses de base tecnològica i es realitza
la convocatòria dels ajuts a què es refereix la línia
esmentada.
U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 2 del Reial
decret 601/2002, de 28 de juny, que queda redactat
en els termes següents:
«3. Les entitats inversores espanyoles que soicitin els ajuts previstos en aquest Reial decret han

