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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.
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Això ha conduït a la publicació de la Directiva 2002/61/CE,
de 19 de juliol de 2002, per la qual es modifica per dino-
vena vegada la Directiva 76/769/CEE, que limita la comer-
cialització i l’ús de determinades substàncies i preparats
perillosos (colorants azoics).

Davant dels nous coneixements científics, és proce-
dent revisar els mètodes d’assaig, inclosos els utilitzats
per analitzar el 4-aminobenzè, així com desenvolupar-ne
altres d’harmonitzats i incloure altres materials i altres
amines aromàtiques, fent atenció especialment als pos-
sibles efectes per als infants.

La present Ordre, que es dicta en ús de les facultats
que atribueix la disposició final segona del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, incorpora al nostre
ordenament jurídic les directives 2002/45/CE i
2002/61/CE esmentades.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat
i Consum i del ministre 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.

S’afegeixen a 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, els punts 42 i 43 i la llista d’amines aromà-
tiques que figura a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició transitòria única. Terminis d’aplicació.

Les substàncies que figuren al punt 42 de l’annex
d’aquesta Ordre poden continuar comercialitzant-se i uti-
litzant-se com fins ara, fins al 6 de gener de 2004.

Les substàncies que figuren al punt 43 de l’annex
d’aquesta Ordre poden continuar comercialitzant-se i uti-
litzant-se com fins ara, fins a l’11 de setembre de 2003.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de març de 2003.

RAJOY BREY

Excma. Sra. Ministra de Sanitat i Consum i Excm. Sr.
Ministre de Ciència i Tecnologia.

ANNEX

Denominació
de les substàncies,

dels grups de substàncies
o dels preparats

Limitacions

42. Clor Alcans en
C10-C13 (parafi-
nes clorades de
cadena curta).

No es poden posar al mercat com a subs-
tancies o components d’altres substàncies
o preparats en concentracions superiors a
l’1 per 100 destinats a utilitzar-se en:

— L’elaboració de metalls.
— El greixatge del cuir.

43. Colorants azoics. 1. Els tints azoics que, mitjançant fragmen-
tació reductora d’un o més grups azoics,
poden alliberar una o més de les amines
aromàtiques enumerades a la llista que
figura a continuació en concentracions
perceptibles, és a dir, superiors a 30 ppm,
en els articles acabats o en les parts te-
nyides d’aquests articles, no es poden uti-
litzar en articles tèxtils ni en articles de
cuir que puguin entrar en contacte direc-
te 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, bos-
ses, moneders/carteres, maletins, fundes
per a cadires, moneders per portar pen-
jats 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 són con-
formes als requisits que preveu el mateix
punt 1.
Aquesta Ordre no és aplicable als pro-
ductes tèxtils fabricats amb fibres reci-
clades si les amines són alliberades per
residus procedents de la tenyida anterior
de les mateixes fibres i si les amines enu-
merades són alliberades en concentra-
cions inferiors a 70 ppm, fins a l’1 de
gener de 2005.

Llista d’amines aromàtiques

Número CAS Número d’índex Número CE Substància

1 92-67-1. 612-072-00-6. 202-177-1. bifenil-4-ilamina.
4-aminobifenil.
xenilamina.

2 92-87-5. 612-042-00-2. 202-199-1. bencidina.
3 95-69-2. — 202-441-6. 4-cloro-o-toluïdina.
4 91-59-8. 612-022-00-3. 202-080-4. 2-naftilamina.
5 97-56-3. 611-006-00-3. 202-591-2. o-aminoazotoluè.

4-amino-2’,3-dimetilazobenzè.
4-o-tolilazo-o-toluïdina.

6 99-55-8. — 202-765-8. 5-nitro-o-toluïdina.
7 106-47-8. 612-137-00-9. 203-401-0. 4-cloroanilina.
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Número CAS Número d’índex Número CE Substància

8 615-05-4. — 210-406-1. 4-metoxi-m-fenilenodiamina.
9 101-77-9. 612-051-00-1. 202-974-4. 4,4’-metilenodianilina.

4,4’-diaminodifenilmetà.
10 91-94-1. 612-068-00-4. 202-109-0. 3,3’-diclorobenzidina.

3,3’-diclorobifenil-4,4’-ilenodiamina.
11 119-90-4. 612-036-00-X. 204-355-4. 3,3’-dimetoxibenzidina.

O-dianisidina.
12 119-93-7. 612-041-00-7. 204-358-0. 3,3’-dimetilbenzidina.

4,4’-bi-o-toluïdina.
13 838-88-0. 612-085-00-7. 212-658-8. 4,4’-metilenodi-o-toluïdina.
14 120-71-8. — 204-419-1. 6-metoxi-m-toluïdina.

p-cresidina.
15 101-14-4. 612-078-00-9. 202-918-9. 4,4’-metileno-bis-(2-cloroanilina).

2,2’-dicloro-4,4’-metileno-dianilina.
16 101-80-4. — 202-977-0. 4,4’-oxidianilina.
17 139-65-1. — 205-370-9. 4,4’-tiodianilina.
18 95-53-4. 612-091-00-X. 202-429-0. o-toluïdina.

2-aminotoluè.
19 95-80-7. 612-099-00-3. 202-453-1. 4-metil-m-fenilenodiamina.
20 137-17-7. — 205-282-0. 2,4,5-trimetilanilina.
21 90-04-0. 612-035-00-4. 201-963-1. o-anisidina.

2-metoxianilina.
22 60-09-3. 611-088-00-4. 200-453-6. 4-aminoazobenzè.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

6690 REIAL DECRET 327/2003, de 14 de març,
pel qual es regula el règim dels organismes
p a g a d o r s i d e c o o r d i n a c i ó a m b e l
FEOGA-Garantia. («BOE» 80, de 3-4-2003.)

El Reglament (CEE) núm. 729/70 del Consell, de 21
d’abril de 1970, sobre finançament de la política agrícola
comuna, modificat pel Reglament (CEE) núm. 1287/95
del Consell, de 22 de maig de 1995, estableix que la
responsabilitat del control de les despeses de la secció
Garantia del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrí-
cola (FEOGA) correspon en primer lloc als estats mem-
bres, que són els que designen els serveis i organismes
que paguen les despeses amb càrrec a la secció Garantia
del FEOGA, i que els estats membres han d’assumir ple-
nament i efectivament aquesta responsabilitat. Així
mateix possibilita la designació de diversos organismes
pagadors, establint, en aquests casos, la necessitat de
crear un únic organisme que harmonitzi l’aplicació de
la normativa comunitària i actuï com a interlocutor únic
en les qüestions relatives al FEOGA-Garantia.

D’altra banda, l’article 44 de la Llei 55/1999, de 29
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’or-
dre social per a l’any 2000, estableix el procediment
per fer efectiu el principi de coresponsabilitat financera
segons la qual els organismes pagadors i les adminis-
tracions de les quals depenen han d’assumir les res-
ponsabilitats financeres que derivin de la seva actuació,

i determina que són els òrgans competents de l’Admi-
nistració General de l’Estat els competents per proposar
o coordinar els pagaments dels ajuts a cada Fons o Ins-
trument, prèvia audiència de les entitats afectades, que
han de resoldre sobre la determinació d’aquestes res-
ponsabilitats financeres.

L’Estatut de l’organisme autònom Fons Espanyol de
Garantia Agrària, aprovat pel Reial decret 1441/2001,
de 21 de desembre, li atribueix, entre altres, les finalitats
i les funcions de coordinació i informació a la Comissió
de la Unió Europea en totes les qüestions derivades de
l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1258/1999 del Con-
sell, de 17 de maig de 1999, i del Reglament (CE) núm.
1663/1995, de 7 de juliol de 1995, a més de les fun-
cions que li corresponen en la seva condició d’organisme
pagador d’àmbit nacional de les mesures del
FEOGA-Garantia en què l’Administració General de l’Estat
tingui competència de gestió, resolució i pagament.

Tota aquesta nova normativa determina la necessitat
d’establir un nou règim jurídic relatiu als organismes
pagadors de les despeses de la secció Garantia del
FEOGA, les seves relacions amb l’organisme de coor-
dinació, així com el procediment per fer efectiu el principi
de coresponsabilitat financera.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la compe-
tència estatal en matèria de bases i coordinació de la
planificació general de l’activitat econòmica que preveu
l’article 149.1.13a de la Constitució.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 14 de març de 2003,


