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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
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ha de conduir i assegurar l’execució de mesures urgents
aconsellades per criteris estrictes de gestió empresarial.
Si bé és cert que el Grup Patrimoni ha desenvolupat
aquestes activitats de manera plenament satisfactòria,
no és menys cert que les unitats corresponents no tenen
l’estructura suficient per garantir els intensos ritmes i
les actuacions múltiples i simultànies que exigeixen les
necessitats de la convergència europea, així com la libe-
ralització i la reestructuració dels mercats, alhora que
no és raonable duplicar en el mateix Ministeri d’Hisenda
estructures ja existents a la Societat Estatal de Parti-
cipacions Industrials.

Sens perjudici de la reordenació de participacions
apuntada, aquesta modificació normativa deixa oberta
la via al Govern perquè, sobre la base de decisions con-
cretes, pugui procedir a prendre decisions de reorde-
nació i reestructuració dels grups societaris públics
dependents de l’Administració General de l’Estat o els
seus organismes públics, amb independència del Minis-
teri al qual estiguin adscrits, atenent les circumstàncies
d’ordre econòmic o d’un altre tipus existents en cada
moment. D’aquesta manera es configura un procediment
singular d’execució ràpida que residencia al ministre d’Hi-
senda la facultat de proposta de reubicació de les socie-
tats dependents del Departament i reserva la decisió
al Consell de Ministres. Quan la incorporació afecti par-
ticipacions la titularitat de les quals correspongui a orga-
nismes públics o entitats de dret públic amb patrimoni
propi, l’Acord que aprovi la reordenació ha de ser adoptat
a proposta conjunta del ministre d’Hisenda i del ministre
al Departament del qual estiguin adscrits l’organisme
públic o l’entitat de dret públic titular de les participa-
cions. També es preveu una especialitat per a les socie-
tats mercantils procedents de la transformació d’orga-
nismes públics o entitats de dret públic.

Complementa aquesta delimitació de competències
d’adopció i proposta de l’acord de transferència de par-
ticipacions, la previsió que les mencions efectuades en
norma legal o reglamentària perquè la titularitat de l’Estat
sobre determinades participacions sigui exercida per un
determinat centre directiu o entitat pública no sigui obs-
tacle perquè aquesta previsió es pugui entendre referida
a l’entitat o l’òrgan al qual s’efectuï la transferència de
les participacions. Igualment, es preveu que l’entitat o
l’òrgan destinatari de les participacions societàries es
pugui subrogar en la gestió i, si s’escau, la liquidació
de les relacions jurídiques, normalment en la forma de
contractes programa, existents entre la societat trans-
ferida i l’òrgan o l’entitat transferent.

Aquesta configuració del procediment i de les com-
petències per executar les actuacions de reordenació
està complementada amb una sèrie de normes de dret
substantiu i fiscal la finalitat de les quals és garantir
la neutralitat dels canvis de titularitat de les participa-
cions sempre que aquesta tingui lloc entre persones juri-
dicopúbliques de l’Estat. El fonament d’aquestes modu-
lacions que s’imposen sobre relacions jurídiques i esta-
tuts socials existents en entrar en vigor aquest precepte,
entre aquestes les relatives als drets d’adquisició pre-
ferent o al manteniment dels negocis jurídics, és clar.
En concret, com a veritables actes de reordenació de
participacions societàries dins del sector públic estatal,
els canvis de titularitat que es produeixin per raó d’aquest
precepte entre entitats públiques no són altra cosa que
un efecte reflex del canvi de l’òrgan o l’entitat amb com-
petència administrativa per exercir les facultats inherents
a la titularitat d’aquestes participacions. En aquest sentit,
un canvi d’adscripció executat en virtut d’aquesta norma
no suposa alteració dels nivells de solvència o seguretat
de les relacions jurídiques en les societats participades,
ni implica l’entrada d’un tercer aliè a l’àmbit societari,
sinó que, al contrari, només suposa un canvi de l’òrgan
competent amb manteniment de la titularitat estatal.

Article únic. Modificació de la Llei del patrimoni de
l’Estat.

S’introdueix un article 104 bis al text articulat de la
Llei de bases del patrimoni de l’Estat, aprovat pel Decret
1022/1964, de 15 d’abril, amb la redacció següent:

«1. El Consell de Ministres, mitjançant acord
adoptat a proposta del ministre d’Hisenda, pot acor-
dar la incorporació de participacions accionarials
de titularitat de l’Administració General de l’Estat
a la Societat Estatal de Participacions Industrials,
o d’aquesta a aquella. Igualment es pot acordar,
a proposta conjunta del ministre d’Hisenda i del
ministre del Departament al qual estiguin adscrits
els respectius organismes públics o entitats de dret
públic, la incorporació de participacions acciona-
rials de titularitat d’aquests organismes o entitats
a la Societat Estatal de Participacions Industrials
o a l’Administració General de l’Estat. En el cas
de societats mercantils constituïdes a partir de la
transformació d’un organisme públic o d’una entitat
de dret públic posteriorment a l’1 de gener de l’any
2001, la proposta al Consell de Ministres l’han de
fer, en tot cas, el ministre d’Hisenda i el ministre
al qual hagi estat adscrit l’organisme o entitat trans-
format.

En tots aquests casos, l’Acord de Consell de
Ministres s’ha d’adoptar amb l’informe previ de la
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econò-
mics.

L’atribució efectuada legalment o reglamentària-
ment perquè l’exercici de la titularitat de l’Estat i
de les competències inherents a aquesta sobre
determinades participacions siguin exercides per
un determinat òrgan o entitat s’entén substituïda
a favor de l’entitat o òrgan que rebi les participa-
cions. En aquest sentit, als acords que s’adoptin
es poden preveure els termes i les condicions amb
què l’entitat a la qual s’incorporen les societats se
subroga en les relacions jurídiques, els drets i les
obligacions que l’entitat transmissora mantingui
amb aquestes societats.

2. Als efectes del que disposa aquest article,
l’Administració General de l’Estat o la Societat Esta-
tal de Participacions Industrials adquireixen el ple
domini de les accions rebudes des de l’adopció
de l’acord corresponent, la còpia del qual és títol
acreditatiu de la nova titularitat, ja sigui a efectes
del canvi de les anotacions en compte i en accions
nominatives, com a efectes de qualsevol altra actua-
ció administrativa, societària i comptable que calgui
dur a terme. Les participacions accionarials rebudes
s’han de registrar en la comptabilitat del nou titular
pel mateix valor comptable que tenien en el titular
anterior en la data de l’acord.

3. Les operacions de canvi de titularitat i reor-
denació interna al sector públic estatal que es facin
en execució d’aquest article no estan subjectes a
la legislació del mercat de valors ni al règim d’oferta
pública d’adquisició i no donen lloc a l’exercici de
drets de tempteig, retracte o qualsevol altre dret
d’adquisició preferent que puguin tenir estatutària-
ment o contractualment sobre les participacions
altres accionistes de les societats les participacions
de les quals siguin transferides o, si s’escau, tercers
a aquestes societats. Addicionalment, la mera trans-
ferència i reordenació de participacions societàries
que es dugui a terme en aplicació d’aquesta norma
no pot ser entesa com a causa de modificació o
de resolució de les relacions jurídiques que man-
tinguin les societats.

4. Totes les operacions societàries, els canvis
de titularitat i els actes derivats de l’execució d’a-



1186 Divendres 1 juny 2001 Suplement núm. 10

quest article estan exempts de qualsevol tribut esta-
tal, inclosos els tributs cedits a les comunitats autò-
nomes o local, sense que en aquest últim cas sigui
procedent la compensació a què es refereix el pri-
mer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisenda locals.

5. Els aranzels dels fedataris públics i registra-
dors de la propietat i mercantils que intervinguin
els actes derivats de l’execució d’aquesta norma
es redueixen en un 90 per 100.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 14 de maig de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

9338 INSTRUMENT de ratificació del Conveni
número 182 de l’OIT sobre la prohibició de
les pitjors formes de treball infantil i de l’acció
immediata per a la seva eliminació, fet a Gine-
bra el 17 de juny de 1999. («BOE» 118, de
17-5-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

Atès que el dia 17 de juny de 1999 la Conferència
General de l’Organització Internacional del Treball va
adoptar el Conveni número 182 sobre la prohibició de
les pitjors formes de treball infantil i l’acció immediata
per a la seva eliminació,

Vistos i examinats els setze articles que integren
aquest Conveni.

Concedida per les Corts Generals l’autorització que
preveu l’article 94.1 de la Constitució,

Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà
d’aquest Instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i
fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més vali-
desa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de rati-
ficació que signo i que segella i ratifica degudament
el sotasignat ministre d’Afers Exteriors.

Madrid, 14 de març de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors,

JOSEP PIQUÉ I CAMPS

CONVENI SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES PITJORS
FORMES DE TREBALL INFANTIL I L’ACCIÓ IMMEDIA-

TA PER A LA SEVA ELIMINACIÓ

Conveni 182

La Conferència General de l’Organització Internacio-
nal del Treball:

Convocada a Ginebra pel Consell d’Administració de
l’Oficina Internacional del Treball i congregada en aques-
ta ciutat l’1 de juny de 1999 en la seva vuitantena reunió;

Atesa la necessitat d’adoptar nous instruments per
a la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball
infantil, principal prioritat de l’acció nacional i interna-
cional, incloses la cooperació i l’assistència internacio-
nals, com a complement del Conveni i la Recomanació
sobre l’edat mínima d’admissió a l’ocupació, 1973, que
continuen sent instruments fonamentals sobre el treball
infantil;

Atès que l’eliminació efectiva de les pitjors formes
de treball infantil requereix una acció immediata i general
que tingui en compte la importància de l’educació bàsica
gratuïta i la necessitat d’alliberar de totes aquestes for-
mes de treball els nens afectats i assegurar-ne la reha-
bilitació i la inserció social al mateix temps que s’atenen
les necessitats de les seves famílies;

Recordant la resolució sobre l’eliminació del treball
infantil adoptada per la Conferència Internacional del
Treball a la 83a reunió, celebrada el 1996;

Reconeixent que el treball infantil és degut en gran
part a la pobresa, i que la solució a llarg termini radica
en un creixement econòmic sostingut conduent al pro-
grés social, en particular a la mitigació de la pobresa
i a l’educació universal;

Recordant la Convenció sobre els Drets del Nen adop-
tada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el
20 de novembre de 1989;

Recordant la Declaració de l’OIT relativa als principis
i els drets fonamentals en el treball i el seu seguiment,
adoptada per la Conferència Internacional del Treball a
la 86a reunió, realitzada el 1998;

Recordant que algunes de les pitjors formes de treball
infantil són objecte d’altres instruments internacionals,
en particular el Conveni sobre el treball forçat, 1930,
i la Convenció suplementària de les Nacions Unides sobre
l’abolició de l’esclavitud, el tràfic d’esclaus i les insti-
tucions i pràctiques anàlogues a l’esclavitud, 1956;

Després d’haver decidit adoptar diverses proposicions
relatives al treball infantil, qüestió que constitueix el quart
punt de l’ordre del dia de la reunió, i

Després d’haver determinat que les proposicions
esmentades revesteixen la forma d’un conveni interna-
cional, adopta, amb data 17 de juny de 1999, el Conveni
següent, que pot ser esmentat com el Conveni sobre
les pitjors formes de treball infantil, 1999:

Article 1.

Qualsevol membre que ratifiqui aquest Conveni ha
d’adoptar mesures immediates i eficaces per aconseguir
la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball
infantil amb caràcter d’urgència.

Article 2.

Als efectes d’aquest Conveni, el terme «nen» designa
qualsevol persona menor de divuit anys.

Article 3.

Als efectes d’aquest Conveni, l’expressió «les pitjors
formes de treball infantil» inclou:

a) Totes les formes d’esclavatge o les pràctiques
anàlogues a l’esclavatge, com la venda i el tràfic de nens,
la servitud per deutes i la condició de serf, i el treball
forçós o obligatori, inclosos el reclutament forçós o obli-
gatori de nens per utilitzar-los en conflictes armats.

b) La utilització, el reclutament o l’oferta de nens
per a la prostitució, la producció de pornografia o actua-
cions pornogràfiques.

c) La utilització, el reclutament o l’oferta de nens
per a la realització d’activitats i�ícites, en particular la


