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D’acord amb l’article 30.3 del Reial decret 2163/1994, 
s’ha d’informar sobre les especificacions del material tèc-
nic fabricat comercialment.

Condicions de la inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a herbicida.

A l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la seva reunió de 27 de gener de 
2006, s’ha d’atendre especialment:

La protecció de les aigües subterrànies, quan la subs-
tància activa s’utilitzi en zones de característiques climàti-
ques o edàfiques vulnerables.

La protecció del medi aquàtic, en particular les plantes 
aquàtiques superiors, i s’han d’incloure com a condició 
en les corresponents autoritzacions, quan correspongui, 
mesures de reducció de risc.

Termini de la inclusió: de l’1 d’agost de 2006 al 31 de 
juliol de 2016.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
el 31 de juliol de 2006.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un annex II: el 
31 de gener de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
de gener de 2008, per a productes que continguin petoxa-
mida com a única substància activa, o bé com una de les 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l’annex I del Reial decret 2163/1994, per a l’esmentada 
data, o si és posterior, en la data límit que estableixi l’Or-
dre per la qual s’inclouen les substàncies en qüestió en 
l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que la petoxamida és una 
substància activa nova, s’ha d’aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994.

Condicions de la inclusió de la substància activa
propoxicarbazona

Característiques:
Nom comú: propoxicarbazona.
Núm. CAS: 145026-81-9.
Núm. CIPAC: 655.
Nom químic (IUPAC): èster metílic de l’àcid 2-(4,5-dihi-

dro-4-metil-5-oxo-3-propoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il) carboxa-
mido-sulfonilbenzoico.

Puresa mínima de la substància: = 950 g/kg (expres-
sada com a propoxicarbazona-sodi).

Condicions de la inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a herbicida.

A l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la seva reunió de 3 d’octubre de 
2003, s’ha d’atendre especialment:

El potencial de la propoxicarbazona i els seus metabò-
lits per a la contaminació de les aigües subterrànies quan 
la substància activa s’utilitzi en zones de característiques 
climàtiques o edàfiques vulnerables.

La protecció dels ecosistemes aquàtics, especialment 
de les plantes aquàtiques, i s’han d’incloure com a condi-
ció en les corresponents autoritzacions, quan correspon-
gui, mesures de reducció del risc.

Termini de la inclusió: de l’1 d’abril de 2004 al 31 de 
març de 2014.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
l’1 d’octubre de 2004.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
d’agost de 2005, per a productes que continguin propoxi-
carbazona com a única substància activa, o bé com una 
de les diverses substàncies actives incloses en la seva 

totalitat a l’annex I del Reial decret 2163/1994, per a l’es-
mentada data, o si és posterior, en la data límit que esta-
bleixi l’Ordre per la qual s’inclouen les substàncies en 
qüestió a l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que la propoxicarbazona és 
una substància activa nova, s’ha d’aplicar el règim corres-
ponent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994. 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 18759 ORDRE SCO/3303/2006, de 23 d’octubre, per la 

qual es prohibeix cautelarment la comercialitza-
ció del bolet «Tricholoma equestre». («BOE» 258, 
de 28-10-2006.)

El Codi alimentari espanyol, aprovat pel Decret de Pre-
sidència del Govern 2484/1967, de 21 de setembre, regula 
aspectes sanitaris dels bolets i fongs dins del capítol 
d’«Hortalisses i verdures» i hi inclou una llista de fongs i 
bolets comestibles entre els quals hi ha el «Tricholoma 
equestre» (Fr.).

El «Tricholoma equestre», conegut com a verderol, 
groguet o pixaconill, ha estat considerat al llarg de la his-
tòria com a «bon comestible», i moltes vegades figura 
amb la qualificació d’«excel·lent». Tanmateix, els últims 
anys s’han publicat estudis que relacionen el consum de 
grans quantitats d’aquest bolet en dies successius amb 
casos de rabdomiòlisi, amb un quadre de lesions de la 
musculatura estriada, que en tres ocasions van donar el 
resultat de mort.

En l’actualitat, el terme «Tricholoma equestre» agrupa 
tres espècies, subespècies o varietats, que presenten con-
fusió respecte de la nomenclatura i la classificació: «Tric-
holoma equestre», «Tricholoma auratum» i «Tricholoma 
flavovirens», i els estudis realitzats no han pogut determi-
nar quina és exactament l’espècie involucrada.

Si bé els casos clínics s’han relacionat amb el consum 
de grans quantitats d’aquest bolet de manera reiterada, 
no s’ha pogut determinar, ara per ara, la dosi tòxica des-
prés d’un consum únic o repetit, per la qual cosa no és 
possible fixar-ne una dosi tolerable.

Tenint en compte el que s’exposa, i malgrat que està 
considerat comestible en el Codi alimentari espanyol, 
convé, de manera immediata i invocant el principi de pre-
caució en la gestió del risc descrit, assegurar mitjançant 
mesures específiques apropiades que se n’impedeixi la 
comercialització fins que s’aprofundeixi en els coneixe-
ments sobre la seguretat alimentària del consum d’aquest 
bolet.

La possibilitat d’actuar per part de les autoritats sani-
tàries en circumstàncies de risc per a la població està 
prevista al seu torn en els articles 24, 25.2 i 26.1 de la Llei 
14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, per la qual cosa 
s’ha d’ordenar la prohibició de la comercialització del 
«Tricholoma equestre», amb caràcter preventiu i transitori, 
mentre no es disposi d’estudis que assegurin l’absència 
de risc pel seu consum.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat escol-
tats els sectors afectats, consultades les comunitats autò-
nomes, i hi ha emès informe preceptiu la Comissió Inter-
ministerial per a l’Ordenació Alimentària.

Aquesta Ordre s’adopta en virtut de les competències 
exclusives que atribueix a l’Estat l’article 149.1.16a de la 
Constitució espanyola, i d’acord amb el que preveuen els 
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articles 24, 25.2 i 26.1 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
general de sanitat.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Prohibició cautelar.

Fins que no es disposi d’estudis que permetin assegu-
rar l’absència de risc pel seu consum, es prohibeix cau-
telarment la comercialització de qualsevol presentació del 
«Tricholoma equestre» en tot el territori nacional, així com 
la seva importació.

Article 2. Espècies afectades.

Als efectes d’aquesta Ordre, es consideren una sola 
espècie les següents: «Tricholoma equestre», «Tricholoma 
auratum» i «Tricholoma flavovirens».

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.16a de la Constitució espanyola, que atribu-
eix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de sani-
tat exterior i bases i coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 d’octubre de 2006.–La ministra de Sanitat i 
Consum, Elena Salgado Méndez. 

CAP DE L’ESTAT
 18869 LLEI 33/2006, de 30 d’octubre, sobre igualtat de 

l’home i la dona en l’ordre de successió dels 
títols nobiliaris. («BOE» 260, de 31-10-2006.)

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
Actualment la possessió d’un títol nobiliari no atorga 

cap estatut de privilegi, ja que es tracta d’una distinció 
merament honorífica el contingut de la qual s’esgota en el 
dret a usar-lo i a protegir-lo davant de tercers.

En la concessió de dignitats nobiliàries de caràcter 
perpetu, a la seva naturalesa honorífica s’hi ha d’afegir la 
finalitat de mantenir viu el record històric al qual es deu el 
seu atorgament, raó per la qual la successió en el títol 
queda vinculada a les persones que pertanyin al llinatge 
del beneficiari de la mercè. Aquest valor purament simbò-
lic és el que justifica que els títols nobiliaris perpetus sub-
sisteixin en l’actual societat democràtica, regida pel prin-
cipi d’igualtat de tots els ciutadans davant la llei.

Tanmateix, les normes que regulen la successió en els 
títols nobiliaris procedeixen de l’època històrica en què la 
noblesa titulada es va consolidar com un estament social 
privilegiat, i contenen regles com el principi de masculini-
tat o preferència de l’home sens dubte ajustades als 
valors de l’antic règim, però incompatibles amb la socie-
tat actual, en la qual les dones participen plenament en la 
vida política, econòmica, cultural i social.

Aquesta plena igualtat de l’home i la dona en totes les 
esferes jurídiques i socials es reconeix en la Convenció 
per a l’eliminació de totes les formes de discriminació 
contra la dona, adoptada a Nova York el 18 de desembre 
de 1979, i ratificada per Espanya el 1984.

El principi de plena igualtat entre homes i dones també 
s’ha de projectar sobre les funcions merament representa-
tives i simbòliques, quan aquestes són reconegudes i 
emparades per les lleis. Els posseïdors successius d’un 
títol de noblesa perpetu es limiten a mantenir viu el record 
d’un moment del nostre passat històric. És just que aquesta 
Llei reconegui que les dones tenen el mateix dret que els 
homes a dur a terme aquesta funció de representar simbò-
licament aquell dels seus avantpassats que, pels seus 
mèrits excepcionals, va merèixer ser premiat pel Rei.

Article 1.

L’home i la dona tenen el mateix dret a succeir en les 
grandeses d’Espanya i títols nobiliaris, sense que es 
puguin preferir les persones per raó del seu sexe en l’or-
dre regular de crides.

Article 2.

Deixen de produir efectes jurídics les previsions de la 
Reial carta de concessió del títol que excloguin la dona de 
les crides o que prefereixin l’home en igualtat de línia i de 
grau o només de grau en absència de preferència de línia 
o que contradiguin de qualsevol manera el mateix dret a 
succeir de l’home i de la dona.

En aquests supòsits, els jutges i tribunals han d’inte-
grar l’ordre successori propi del títol aplicant l’ordre regu-
lar de succeir en les mercès nobiliàries, en què, de confor-
mitat amb el que preveu l’article anterior, no es prefereixen 
les persones per raó del seu sexe.

Disposició transitòria única.

En l’aplicació d’aquesta Llei als títols nobiliaris conce-
dits abans de la seva vigència s’han d’observar les nor-
mes següents:

1. Les transmissions del títol ja esdevingudes no es 
reputen invàlides pel fet d’haver-se efectuat a l’empara de 
la legislació anterior.

2. Si es pretén rehabilitar un títol nobiliari vacant, es 
reputen vàlides les transmissions realitzades conforme a la 
legislació anterior fins al seu últim posseïdor legal, respecte 
del qual i observant les previsions d’aquesta Llei, ha d’acre-
ditar la relació de parentiu qui sol·liciti la rehabilitació.

3. No obstant el que preveu l’apartat 1 d’aquesta 
disposició transitòria, aquesta Llei s’aplica a tots els expe-
dients relatius a grandeses d’Espanya i títols nobiliaris 
que el dia 27 de juliol de 2005 estaven pendents de reso-
lució administrativa o jurisdiccional, tant en la instància 
com en via de recurs, així com els expedients que s’hagin 
promogut a partir d’aquella data, en la qual es va presen-
tar l’originària proposició de llei al Congrés dels Diputats. 
L’autoritat administrativa o jurisdiccional davant la qual 
estigui pendent l’expedient o el procés ha de concedir 
d’ofici un tràmit a les parts personades a fi que al·leguin el 
que convingui al seu dret de conformitat amb la nova Llei 
en el termini comú de cinc dies.

4. Queden exceptuats del que preveu l’apartat ante-
rior els expedients en què s’hagi dictat sentència ferma en 
el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquesta Llei.


