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5a. Afecció a àrees d’especial protecció designades
en aplicació de les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE,
o a zones humides incloses en la llista del Conveni
Ramsar.

l) Els projectes de l’annex I que servixen exclusi-
vament o principalment per a desenrotllar o assajar nous
mètodes o productes i que no s’utilitzen per més de
dos anys.

Nota: el fraccionament de projectes d’igual naturalesa
i realitzats en el mateix espai físic no impedirà l’aplicació
dels llindars establits en este annex, als efectes dels quals
s’acumularan les magnituds o dimensions de cada un
dels projectes considerats.

ANNEX III

Criteris de selecció previstos en l’apartat 2
de l’article 1

1. Característiques dels projectes

Les característiques dels projectes hauran de con-
siderar-se, en particular, des del punt de vista de:

a) La grandària del projecte.
b) L’acumulació amb altres projectes.
c) La utilització de recursos naturals.
d) La generació de residus.
e) Contaminació i altres inconvenients.
f) El risc d’accidents, considerant en particular les

substàncies i les tecnologies utilitzades.

2. Ubicació dels projectes

La sensibilitat mediambiental de les àrees geogrà-
fiques que puguen vore’s afectades pels projectes haurà
de considerar-se tenint en compte, en particular:

a) L’ús existent del sòl.
b) La relativa abundància, qualitat i capacitat rege-

nerativa dels recursos naturals de l’àrea.
c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb

especial atenció a les àrees següents:

1a. Zones humides.
2a. Zones costeres.
3a. Àrees de muntanya i de bosc.
4a. Reserves naturals i parcs.
5a. Àrees classificades o protegides per la legislació

de l’Estat o de les comunitats autònomes; àrees d’es-
pecial protecció designades en aplicació de les directives
79/409/CEE i 92/43/CEE.

6a. Àrees en què s’han sobrepassat ja els objectius
de qualitat mediambiental establits en la legislació comu-
nitària.

7a. Àrees de gran densitat demogràfica.
8a. Paisatges amb significació històrica, cultural i/o

arqueològica.

3. Característiques del potencial impacte

Els potencials efectes significatius dels projectes han
de considerar-se en relació amb els criteris establits en
els anteriors apartats 1 i 2, i tenint present en particular:

a) L’extensió de l’impacte (àrea geogràfica i gran-
dària de la població afectada).

b) El caràcter transfronterer de l’impacte.
c) La magnitud i complexitat de l’impacte.
d) La probabilitat de l’impacte.
e) La duració, freqüència i reversibilitat de l’impacte.
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JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Acord de Consell de Ministres de 28 de juny del
1996 va establir les bases del procés de modernització
del Sector Públic Empresarial de l’Estat. Estes bases han
constituït el marc en el qual s’ha dut a terme un intens
procés d’optimització i racionalització del sector públic,
procés que, per la seua part, ha estat unit a l’adopció
de mesures que tendixen a una millora en l’ordenació
dels denominats habitualment grups societaris públics.

En concret, la millora de l’estructura dels grups públics
titulars de participacions societàries ha sigut un dels ins-
truments que han facilitat la consecució d’estos objectius
de modernització i racionalització. Un dels seus últims
referents el constituïx el Reial Decret Llei 15/1997, de
5 de setembre, pel qual s’extingix l’ens de dret públic
Agència Industrial de l’Estat, que integra l’actiu i el passiu
en la Societat Estatal de Participacions Industrials, procés
que, d’altra banda, i com reflectix l’exposició de motius
de la norma, ha vingut precedit per l’extinció de les enti-
tats públiques, INI i TENEO, vinculades al Ministeri d’In-
dústria. A partir del Reial Decret Llei 15/1997 es va
introduir un principi d’unitat de titularitat i gestió que
feia referència a la Societat Estatal de Participacions
Industrials, que, com a accionista únic sense suport pres-
supostari, quedava obligat a comportar-se com un inver-
sor privat en l’administració de les participacions indus-
trials, ja foren rendibles o deficitàries. La Societat Estatal
de Participacions Industrials ha rebut des de llavors l’a-
portació d’ENATCAR, constituïda en forma de societat
anònima i transferida a l’entitat pública pel Reial Decret
Llei 6/1998, de 5 de juny. Addicionalment, la Llei 14/-
2000, de 29 de desembre, ha adscrit a la Societat Estatal
de Participacions Industrials l’ens públic Radiotelevisió
Espanyola, alhora que possibilita que se li puguen ads-
criure 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. Esta norma posa de manifest la
necessitat de modificar l’actual configuració estanca dels
dos grups, en la mesura que no permet una reordenació
natural de participacions entre estos grups, reordenació
que aconsellen els criteris d’homogeneïtat en la com-
posició i configuració dels grups societaris, i que és habi-
tual en el 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 Par-
ticipacions Industrials, al mateix temps que tampoc es
fa factible la utilització de l’especialitzada dotació de mit-
jans humans i tècnics amb els quals compta eixa entitat
pública per a la implantació de criteris de gestió empre-
sarial en societats que produïxen béns i servicis en el
mercat.

En definitiva, la incorporació en la Societat Estatal
de Participacions Industrials de societats del Grup Patri-
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moni té per objecte facilitar a l’entorn d’esta entitat el
desenrotllament especialitzat de la gestió empresarial
de societats que produïxen béns i servicis en el mercat.
La incorporació a la Societat Estatal de Participacions
Industrials de les societats que han de ser objecte de
processos de desinversió tindrà com a resultat la con-
secució de ràpides reordenacions del sector públic esta-
tal, que hauran de garantir l’abandó per l’Estat de la
titularitat d’empreses que actuen en mercats oberts i
competitius que no requerixen la presència d’un ope-
rador públic.

Addicionalment, l’entrada en la Societat Estatal de
Participacions Industrials de societats necessitades d’ac-
tuacions d’optimització i racionalització fa que estes
puguen beneficiar-se de l’estructura humana i tècnica
que haurà 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 rea-
litzat estes activitats de forma plenament satisfactòria,
no és menys cert que les unitats corresponents no tenen
l’estructura suficient per a garantir els intensos ritmes
i actuacions múltiples i simultànies que exigixen les
necessitats de la convergència europea, així com la libe-
ralització i reestructuració dels mercats, alhora que no
resulta raonable duplicar en el mateix Ministeri d’Hisenda
estructures ja existents en la Societat Estatal de Par-
ticipacions Industrials.

Sense perjuí de la mencionada reordenació de par-
ticipacions, la present modificació normativa deixa ober-
ta la via al Govern perquè, sobre la base de decisions
concretes, puga prendre decisions de reordenació i rees-
tructuració dels grups societaris públics dependents de
l’Administració General de l’Estat o els seus organismes
públics, amb independència del ministeri a què estiguen
adscrits, d’acord amb les circumstàncies d’orde econò-
mic o d’una altra índole existents en cada moment. D’esta
manera, es configura un procediment singular de ràpida
execució que atorga al ministre d’Hisenda la facultat de
proposta de reubicació de les societats dependents del
departament, i en reserva la decisió al Consell de Minis-
tres. Quan la incorporació afecte participacions la titu-
laritat de les quals corresponga a organismes públics
o entitats de dret públic amb patrimoni propi, l’acord
que aprove la reordenació serà adoptat a proposta con-
junta del ministre d’Hisenda i del ministre al departament
del qual estiguen adscrits l’organisme públic o l’entitat
de dret públic titular de les participacions. Es preveu,
igualment, una especialitat per a les societats mercantils
procedents de la transformació d’organismes públics o
entitats de dret públic.

Complementa esta delimitació de competències d’a-
dopció 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 siga exercitada per
determinat centre directiu o entitat pública i no siga obs-
tacle perquè esta previsió puga entendre’s referida a
l’entitat o òrgan al qual s’efectue la transferència de les
participacions. Igualment, es preveu que l’entitat o l’òr-
gan destinatari de les participacions societàries puga
subrogar-se en la gestió i, si és el cas, la liquidació de
les relacions jurídiques, normalment en la forma de con-
tractes programa, que hi ha entre la societat transferida
i l’òrgan o entitat transferent.

Esta configuració del procediment i les competències
per a executar les actuacions de reordenació es com-
plementa 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 participacions sempre
que esta tinga lloc entre persones juridicopúbliques de
l’Estat. El fonament d’estes modulacions que s’imposen
sobre relacions jurídiques i estatuts socials existents a

l’entrar en vigor este precepte, entre elles les relatives
als drets d’adquisició preferent o al manteniment dels
negocis jurídics, és clar. En concret, com a verdaders
actes de reordenació de participacions societàries dins
del sector públic estatal, els canvis de titularitat que es
produïsquen per raó d’este precepte entre entitats públi-
ques no són una altra cosa que un efecte reflex del
canvi de l’òrgan o l’entitat amb competència adminis-
trativa per a exercir les facultats inherents a la titularitat
d’estes participacions. En este sentit, un canvi d’adscrip-
ció executat en virtut de la present norma no suposa
una alteració dels nivells de solvència o seguretat de
les relacions jurídiques en les societats participades, ni
implica l’entrada d’un tercer alié a l’àmbit societari, sinó
que, al contrari, només comporta un canvi de l’òrgan
competent amb manteniment de la titularitat estatal.

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

S’introduïx un article 104 bis en el 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, per mitjà de l’acord
adoptat a proposta del ministre d’Hisenda, podrà
acordar la incorporació de participacions acciona-
rials de titularitat de l’Administració General de l’Es-
tat a la Societat Estatal de Participacions Industrials,
o d’esta a aquella. Igualment es podrà acordar, a
proposta conjunta del ministre d’Hisenda i del
ministre del departament a què estiguen adscrits
els respectius organismes públics o entitats de dret
públic, la incorporació de participacions acciona-
rials de titularitat dels mencionats organismes o
entitats a la Societat Estatal de Participacions Indus-
trials 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 entitat
de dret públic després de l’1 de gener de l’any
2001, la proposta al Consell de Ministres serà efec-
tuada, en tot cas, pel ministre d’Hisenda i el ministre
al qual haja estat adscrit l’organisme o entitat trans-
format.

En tots estos casos, l’Acord de Consell de Minis-
tres s’adoptarà amb l’informe previ de la Comissió
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.

L’atribució efectuada legalment o reglamentària-
ment perquè l’exercici de la titularitat de l’Estat i
de les competències inherents a esta sobre deter-
minades participacions siguen exercitades per un
determinat òrgan o entitat, s’entendrà substituïda
a favor de l’entitat o l’òrgan que reba les dites par-
ticipacions. En este sentit, en els Acords que s’a-
dopten es podran prevore els termes i les condi-
cions amb què l’entitat a què s’incorporen les socie-
tats se subroga en les relacions jurídiques, drets
i obligacions que l’entitat transmetent mantinga
amb estes societats.

2. Als efectes del que disposa el present article,
l’Administració General de l’Estat o la Societat Esta-
tal de Participacions Industrials adquiriran el ple
domini de les accions rebudes des de l’adopció
de l’acord corresponent, la còpia del qual serà títol
acreditatiu de la nova titularitat, ja siga als efectes
del canvi de les anotacions en compte i en accions
nominatives, com als efectes de qualsevol altra
actuació administrativa, societària i comptable que
siga necessari realitzar. Les participacions accio-
narials rebudes es registraran en la comptabilitat
del nou titular pel mateix valor comptable que
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tenien en l’anterior titular a la data del mencionat
acord.

3. Les operacions de canvi de titularitat i reor-
denació interna en el sector públic estatal que es
realitzen en execució d’este article no estaran sub-
jectes a la legislació del mercat de valors ni al règim
d’oferta pública d’adquisició i no donaran lloc a
l’exercici de drets de tanteig, retracte o qualsevol
altre dret d’adquisició preferent que estatutària-
ment o contractualment pogueren tindre sobre les
dites participacions altres accionistes de les socie-
tats les participacions dels quals siguen transferides
o, si és el cas, tercers a eixes societats. Addicio-
nalment, la mera transferència i reordenació de par-
ticipacions societàries que es realitze en aplicació
d’esta norma no podrà ser entesa com a causa
de modificació o de resolució de les relacions jurí-
diques que mantinguen les mencionades societats.

4. Totes les operacions societàries, canvis de
titularitat i actes derivats de l’execució del present
article estaran exempts de qualsevol tribut estatal,
inclosos els tributs cedits a les comunitats autò-
nomes o locals, sense que en este últim cas corres-

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ponga la compensació a què es referix el primer
paràgraf de l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 39/-
1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisen-
des Locals.

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

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 14 de maig del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


