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sell, d’11 de març de 2002, per la qual s’estableix un marc 
general relatiu a la informació i a la consulta dels treballa-
dors a la Comunitat Europea, i la Directiva 2002/74/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de setembre de 
2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consell, 
sobre l’aproximació de les legislacions dels estats mem-
bres relatives a la protecció dels treballadors assalariats 
en cas d’insolvència de l’empresari.

Disposició final cinquena. Desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que 
siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament 
d’aquesta Llei.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

La present Llei entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i la facin complir.

Madrid, 16 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 19818 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 47/2007, 

de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procedi-
ment bàsic per a la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis de nova construcció. 
(«BOE» 276, de 17-11-2007.)

Havent observat errors en el Reial decret 47/2007, de 
19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a 
la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 27, de 31 de gener de 2007, i en el suplement en 
català número 4, d’1 de febrer de 2007, se’n fan les rectifi-
cacions oportunes referides a la versió en llengua cata-
lana:

A la pàgina 634, primera columna, a l’apartat 2.2), on 
diu: «2) Referència al valor numèric…», ha de dir: 
«2) Quan s’utilitzi l’opció general, referència al valor 
numèric…»

A la pàgina 634, primera columna, se suprimeix la 
referència al número «4)», i queda sense alteració la resta 
del paràgraf.

A la página 634, primera columna, on diu: «5) Quan 
s’utilitzi l’opció simplificada, s’hi ha d’incloure el text 
següent: “El consum…”», ha de dir: «4) Quan s’utilitzi 
l’opció simplificada, només s’ha d’especificar la qualifica-
ció d’eficiència energètica assignada, i s’hi ha d’incloure 
el text següent: “La qualificació d’eficiència energètica 
s’ha obtingut mitjançant el procediment simplificat reco-
llit en el document .......... (document reconegut que cor-
respongui)”».

A la mateixa pàgina i columna, on diu: «6)», ha de dir: 
«5)»; i on diu «7)», ha de dir: «6)». 

 19850 ORDRE PRE/3338/2007, de 15 de novembre, per 
la qual es modifica l’annex I del Reial decret 
2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’im-
planta el sistema harmonitzat comunitari d’au-
torització per comercialitzar i utilitzar produc-
tes fitosanitaris respecte a l’ampliació de l’ús 
de la substància activa fostiazat. («BOE» 277, 
de 19-11-2007.)

La Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol 
de 1991, relativa a la comercialització de productes fito-
sanitaris, inclou en el seu annex I les substàncies actives 
que han estat autoritzades per a la seva incorporació en 
els productes fitosanitaris. 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 sis-
tema harmonitzat comunitari d’autorització per comerci-
alitzar i utilitzar productes fitosanitaris. D’altra banda, a 
l’Ordre de 14 d’abril de 1999 s’estableix l’annex I de l’es-
mentat Reial decret, sota la denominació «Llista comuni-
tària de substàncies actives», que es defineix a l’arti-
cle 2.16 d’aquesta norma com la llista de les substàncies 
actives de productes fitosanitaris acceptades per la 
Comissió Europea i la incorporació de les quals s’ha de 
fer pública mitjançant disposicions nacionals, com a 
conseqüència d’altres de comunitàries.

La Directiva 2007/31/CE de la Comissió, de 31 de 
maig de 2007, per la qual es modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consell respecte a l’ampliació de l’ús de 
la substància activa fostiazat com a insecticida. Aquesta 
substància activa ja es va incloure a la Llista comunità-
ria com a nematicida mitjançant la Directiva 2003/84/CE 
de la Comissió de 25 de setembre, transposada a l’orde-
nament jurídic intern mitjançant l’Ordre PRE/1393/2004, 
de 20 de maig, per la qual s’inclouen les substàncies 
actives trifloxistrobina, carfentrazona-etil, mesotrion, 
fenamidona, isoxaflutole, mecoprop, mecoprop-p, pro-
piconazole, Coniothyrium minitans, molinat, tiram, 
ziram, flurtamona, flufenacet, iodosulfuron, dimetena-
mida-p, picoxistrobina, fostiazat, siltiofam, paraquat, 
mesosulfuron, propoxicarbazona i zoxamida a l’annex I 
del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual 
s’implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorit-
zació per comercialitzar i utilitzar productes fitosanita-
ris.

Aquestes disposicions estableixen les condicions per-
què la comercialització com a insecticida de productes 
fitosanitaris que continguin l’esmentada substància activa 
no tingui efectes nocius per a la salut humana o la salut 
animal ni per a les aigües subterrànies, ni tingui repercus-
sions inacceptables per al medi ambient amb ús com a 
insecticida.

Aquesta Ordre incorpora a l’ordenament jurídic 
intern la Directiva 2007/31 de la Comissió, de 31 de 
maig de 2007, mitjançant la modificació de la inclusió 
de la substància activa fostiazat a l’annex I del Reial 
decret 2163/1994, i es dicta d’acord amb la facultat que 
estableix la disposició final primera del Reial decret 
esmentat.

La Comissió Interministerial per a l’Ordenació Ali-
mentària ha emès un informe preceptiu sobre aquesta 
disposició. Així mateix, en la seva tramitació han estat 
consultats les comunitats autònomes i els sectors afec-
tats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, del ministre de Sanitat i Consum 
i de la ministra de Medi Ambient, disposo:


