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3.3 Actuacions en millora de la qualitat de l’ai-
gua, prevenció d’inundacions i restauració ambien-
tal:

a) Potabilitzadora del riu Mijares.
b) Presa de Villamarchante.
c) Alternativa a la presa del Marquesado.
d) Laminació i millora del drenatge de la conca

de la rambla Gallinera.
e) Condicionament del baix Túria i nou curs

del riu.
f) Laminació i control d’avingudes a la conca

mitjana del riu Serpis.
g) Laminació i millora del drenatge a la conca

del riu Vacas.
h) Prevenció contra avingudes del barranc de

Benimodo.

4. CONCA HIDROGRÀFICA DE L’EBRE.

Actuacions en millora de la qualitat de l’aigua,
prevenció d’inundacions i restauració ambiental:

a) Programa de qualitat de les aigües del Delta
de l’Ebre. Alimentació de les badies amb aigua dol-
ça dels canals de reg. 1a fase.

b) Programa per corregir subsidència i regres-
sió del Delta de l’Ebre. 1a fase.

c) Programa per a la implantació de xarxes d’in-
dicadors ambientals del Delta de l’Ebre.

d) Eliminació de la contaminació química de
l’embassament de Flix. 1a fase.

e) Restauració hidrològica de la continuïtat del
riu Ebre.

f) Programa de sanejament d’aigües residuals
urbanes (PSARU 2002) a la conca de l’Ebre. 1a
fase.

5. CONQUES INTERNES DE CATALUNYA.

5.1 Actuacions en increment de la disponibi-
litat de recursos hídrics:

a) Dessaladora de l’àrea metropolitana de Bar-
celona.

b) Ampliació de la dessaladora de la Tordera.
5.2 Actuacions en millora de la gestió dels

recursos hídrics:
a) Actuacions addicionals de reutilització al Llo-

bregat i Tarragona.
b) Basses de regulació per a les ETAP de Sant

Joan Despí i Abrera.
c) Ampliació i millora del tractament a la pota-

bilitzadora d’Abrera.
d) Basses de recàrrega a l’aqüífer del baix Llo-

bregat.
e) Descontaminació de l’aqüífer del Besòs.
f) Proveïment des de la Llosa del Cavall. Tram

de Calaf fins a Igualada.
g) Prolongació de la conducció Abrera-Fonsanta

fins al Prat de Llobregat.
h) Interconnexió de xarxes de proveïment del

Maresme nord i ATLL.
i) Complementació de la connexió entre les

ETAP d’Abrera i Cardedeu: tram Fonsanta-Trinitat.
j) Desdoblament de l’artèria Cardedeu-Trinitat.
k) Reforçament del proveïment de la Costa Bra-

va centre.
l) Programa d’estalvi i gestió sostenible: millora

de l’estanquitat de les xarxes de proveïment en
alta.

5.3 Actuacions en millora de la qualitat de l’ai-
gua, prevenció d’inundacions i restauració ambien-
tal:

a) Restauració hidrologicoambiental dels resi-
dus salins del Llobregat per a la millora de la qualitat
de l’aigua. 1a fase.

b) Programa de sanejament d’aigües residuals
urbanes (PSARU 2002) a les CIC. 1a fase.

c) Recuperació hidromorfològica al Cardener,
el Llobregat i el Ter.

d) Increment del tractament en els sistemes
de sanejament per a millora ambiental i de la qua-
litat de les aigües de proveïment a la conca del
Llobregat.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogats els articles 13, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23 i 36.4, segon incís (des de: «Per la raó esmen-
tada...» fins a: «... aquesta Llei»), de la Llei 10/2001,
de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional.

2. Queda derogat l’article 125 de la Llei 62/2003,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, i totes les disposicions que s’oposin
al que disposa aquest Reial decret llei.

Disposició final primera. Habilitació competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que
disposa l’article 149.1.22a i 24a de la Constitució.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquest Reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 18 de juny de 2004.
JUAN CARLOS R.

La presidenta del Govern en funcions,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

MINISTERI D’EDUCACIÓ
I CIÈNCIA

11439 REIAL DECRET 1472/2004, de 18 de juny,
pel qual s’amplia el termini que assenyala la
disposició addicional segona del Reial decret
1538/2003, de 5 de desembre, pel qual s’es-
tableixen les especialitats bàsiques d’inspec-
ció educativa. («BOE» 148, de 19-6-2004.)

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, al capítol II del títol VII, regula
les funcions i l’organització de la inspecció educativa,
així com la formació dels inspectors d’educació; i a la
disposició addicional onzena estableix el procediment
d’accés al cos d’inspectors d’educació. El model d’ins-
pecció educativa que la Llei esmentada defineix respon
a la necessitat d’especialització. Per això, el Govern, en
virtut de l’habilitació que li confereixen l’article 106.1
i la disposició addicional vuitena.1 de la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, va aprovar el Reial decret
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1538/2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen
les especialitats bàsiques d’inspecció educativa.

La disposició addicional segona del Reial decret
1538/2003, de 5 de desembre, estableix un termini
de sis mesos, comptats des de l’entrada en vigor de
la norma, per dur a terme l’adscripció dels funcionaris
pertanyents al cos d’inspectors al servei de l’Adminis-
tració educativa i dels pertanyents al cos d’inspectors
d’educació a l’especialitat que correspongui, en cada cas,
d’acord amb els criteris que el Reial decret estableix
a l’annex II. El procediment d’adscripció i les seves con-
seqüències en l’organització de les plantilles d’inspectors
de les administracions educatives respectives han plan-
tejat dificultats en una bona part de les comunitats autò-
nomes. Aquestes dificultats quedarien alleujades si s’ar-
bitra un nou termini, més ampli, per dur a terme l’ads-
cripció esmentada.

Aquest Reial decret ha estat objecte de consulta a
les comunitats autònomes i ha estat sotmès a dictamen
del Consell Escolar de l’Estat. Així mateix, han estat escol-
tades les organitzacions sindicals d’acord amb el que
estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada per
la Llei 7/1990, de 19 de juliol, i sobre aquesta ha emès
informe la Comissió Superior de Personal.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació
i Ciència, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Admi-
nistracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la
reunió del dia 18 de juny de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Ampliació del termini per a l’adscripció
a les especialitats bàsiques d’inspecció educativa.

S’estableix un nou termini de dos anys, comptats a
partir de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret,
per dur a terme l’adscripció dels funcionaris del cos d’ins-
pectors al servei de l’Administració educativa i del cos
d’inspectors d’educació, a què es refereix la disposició
addicional segona del Reial decret 1538/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen les especialitats bàsi-
ques d’inspecció educativa.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret, que es dicta en ús de les com-
petències que atribueix a l’Estat l’article 149.1.1a, 18a
i 30a de la Constitució i en virtut de l’habilitació que
confereixen al Govern l’article 106.1 i la disposició addi-
cional vuitena.1 de la Llei orgànica 10/2002, de 23
de desembre, de qualitat de l’educació, té caràcter bàsic.

Disposició final segona. Habilitació de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Educació i Ciència per des-
plegar el que estableix aquest Reial decret en l’àmbit
de les seves competències.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el mateix dia de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 18 de juny de 2004.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

11442 ORDRE PRE/1895/2004, de 17 de juny, 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
l’ús de determinades substàncies i preparats
perillosos (substàncies classificades com a
carcinògenes, mutàgenes i tòxiques per a la
reproducció). («BOE» 148, de 19-6-2004.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel
qual s’imposen limitacions a la comercialització i l’ús
de determinades substàncies i preparats perillosos, va
ser dictat sobre la base de la normativa de la Unió Euro-
pea que regula aquesta matèria. Aquesta la constitueix
la Directiva del Consell 76/769/CEE de 27 de juliol,
relativa a l’aproximació de les disposicions legals, regla-
mentàries i administratives dels estats membres que limi-
ten la comercialització i l’ús de determinades substàncies
i preparats perillosos i les seves posteriors modificacions
i adaptacions al progrés tècnic.

L’annex I del Reial decret esmentat ha tingut nom-
broses modificacions com a conseqüència de l’evolució
de la normativa comunitària en la matèria i la necessitat
d’incrementar els nivells de protecció de la salut humana
i del medi ambient. Una de les modificacions va ser
la portada a terme per l’Ordre de 15 de desembre
de 1998, que va substituir la part 2 de l’annex I del
Reial decret 1406/1989 esmentat.

De conformitat amb la redacció que en fa l’Ordre
abans esmentada, la part 2 de l’annex I del Reial decret
1406/1989 recull les llistes de substàncies carcinòge-
nes, mutàgenes i tòxiques per a la reproducció, que s’ac-
tualitzen successivament a mesura que determinades
substàncies es classifiquen com a tals. L’última modi-
ficació de les llistes esmentades la va aprovar l’Ordre
PRE/1624/2002, de 25 de juny, que va incorporar al
nostre ordenament jurídic la Directiva 2001/41/CE.

La Directiva 2003/34/CE del Parlament Europeu i
del Consell de 26 de maig de 2003 modifica per vint-i-
tresena vegada la Directiva 76/769/CEE del Consell,
que limita la comercialització i l’ús de determinades subs-
tàncies i preparats perillosos. Aquesta Directiva recull
una sèrie de substàncies classificades com a carcinò-
genes, mutàgenes i tòxiques per a la reproducció, que
s’han inclòs a l’annex I de la Directiva 67/548/CEE en
les seves adaptacions al progrés tècnic per vint-i-cinque-
na i vint-i-sisena vegada.

De la mateixa manera, la Directiva 2003/36/CE del
Parlament Europeu i del Consell de 26 de maig de 2003
modifica per vint-i-cinquena vegada l’esmentada Direc-
tiva 76/769/CEE. Aquesta Directiva també recull una
sèrie de substàncies classificades com a carcinògenes,
mutàgenes i tòxiques per a la reproducció que s’han
inclòs a l’annex I de la Directiva 67/548/CEE en la seva
vint-i-vuitena adaptació al progrés tècnic.

La present Ordre, que es dicta en ús de les facultats
atribuïdes a la disposició final segona del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, incorpora al nostre
dret intern les directives 2003/34/CE i 2003/36/CE,
fet que implica al seu torn la modificació parcial de l’an-
nex I del Reial decret esmentat, segons la redacció de
l’Ordre de 15 de desembre de 1998, en la seva part 2.

Per elaborar la present disposició han estat consultats
els sectors afectats. En virtut d’això, a proposta dels
ministres d’Indústria, Turisme i Comerç, de Sanitat i Con-
sum, i de Medi Ambient, disposo:

Primer. Modificació de l’annex I del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre.—Es modifica l’annex I


