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5. BACÍAS INTERNAS DE CATALUÑA.

5.1 Actuacións en incremento da dispoñibili-
dade de recursos hídricos:

a) Desalgadora da área metropolitana de Bar-
celona.

b) Ampliación da desalgadora do Tordera.

5.2 Actuacións en mellora da xestión dos
recursos hídricos:

a) Actuacións adicionais de reutilización no Llo-
bregat e Tarragona.

b) Balsas de regulación para as ETAP de Sant
Joan Despí e Abrera.

c) Ampliación e mellora do tratamento na pota-
bilizadora de Abrera.

d) Balsas de recarga no acuífero do baixo Llo-
bregat.

e) Descontaminación do acuífero do Besòs.
f) Abastecemento desde La Llosa del Cavall.

Tramo de Calaf ata Igualada.
g) Prolongación da condución Abrera-Fonsanta

ata El Prat de Llobregat.
h) Interconexión de redes de abastecemento

do Maresme norte e ATLL.
i) Complementación da conexión entre as

ETAP de Abrera e Cardedeu: tramo Fonsanta-Tri-
nitat.

j) Desdobramento da arteria Cardedeu-Trini-
dad.

k) Reforzo do abastecemento da Costa Brava
centro.

l) Programa de aforro e xestión sustentable:
mellora da estanquidade das redes de abastece-
mento en alta.

5.3 Actuacións en mellora da calidade da auga,
prevención de inundacións e restauración ambien-
tal:

a) Restauración hidrolóxico-ambiental dos resi-
duos salinos do Llobregat para a mellora da cali-
dade da auga. 1.a fase.

b) Programa de saneamento de augas resi-
duais urbanas (PSARU 2002) nas CIC. 1.a fase.

c) Recuperación hidromorfolóxica en Cardener,
Llobregat e Ter.

d) Incremento do tratamento nos sistemas de
saneamento para mellora ambiental e da calidade
das augas de abastecemento na bacía do Llobre-
gat.»

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

1. Quedan derrogados os artigos 13, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23 e 36.4, segundo inciso (desde: «Pola
dita razón ...», ata: «... esta lei»), da Lei 10/2001, do
5 de xullo, do Plan Hidrolóxico Nacional.

2. Queda derrogado o artigo 125 da Lei 62/2003,
do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas
e da orde social, e cantas disposicións se opoñan ao
disposto neste real decreto lei.

Disposición derradeira primeira. Habilitación compe-
tencial.

Este real decreto lei dítase ao abeiro do disposto no
artigo 149.1.22.a e 24.a da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento
regulamentario.

Facúltase o Goberno para ditar cantas disposicións
sexan necesarias para o desenvolvemento e execución
deste real decreto lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o mesmo día
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 18 de xuño de 2004.
JUAN CARLOS R.

A presidenta do Goberno en funcións,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN E CIENCIA

11439 REAL DECRETO 1472/2004, do 18 de xuño,
polo que se amplía o prazo sinalado na dis-
posición adicional segunda do Real decreto
1538/2003, do 5 de decembro, polo que se
establecen as especialidades básicas de inspec-
ción educativa. («BOE» 148, do 19-6-2004.)

A Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de
calidade da educación, no capítulo II do seu título VII,
regula as funcións e organización da inspección edu-
cativa, así como a formación dos inspectores de edu-
cación; e na súa disposición adicional undécima esta-
blece o procedemento de acceso ao Corpo de Inspec-
tores de Educación. O modelo de inspección educativa
que a lei citada define responde á necesidade de espe-
cialización. Por iso, o Goberno, en virtude da habilitación
que lle confiren o artigo 106.1 e a disposición adicional
oitava.1 da Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro,
aprobou o Real decreto 1538/2003, do 5 de decembro,
polo que se establecen as especialidades básicas de ins-
pección educativa.

A disposición adicional segunda do Real decreto
1538/2003, do 5 de decembro, establece un prazo de
seis meses, contados desde a entrada en vigor da norma,
para levar a cabo a adscrición dos funcionarios perten-
centes ao corpo de inspectores ao servizo da Adminis-
tración educativa e dos pertencentes ao corpo de ins-
pectores de educación á especialidade que corresponda,
en cada caso, de acordo cos criterios que o real decreto
establece no seu anexo II. O procedemento de adscrición
e as súas consecuencias na organización dos cadros
de persoal de inspectores das administracións educa-
tivas respectivas suscitaron dificultades en boa parte das
comunidades autónomas. Estas dificultades quedarían
aliviadas se se arbitra un novo prazo, máis amplo, para
levar a cabo a adscrición mencionada.

Este real decreto foi obxecto de consulta ás comu-
nidades autónomas e foi sometido a ditame do Consello
Escolar do Estado. Así mesmo, foron oídas as organi-
zacións sindicais de acordo co establecido na Lei
9/1987, do 12 de xuño, modificada pola Lei 7/1990,
de 19 de xullo, e sobre el emitiu informe a Comisión
Superior de Persoal.
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Na súa virtude, por proposta da ministra de Educación
e Ciencia, coa aprobación previa do ministro de Admi-
nistracións Públicas, de acordo co Consello de Estado
e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 18 de xuño de 2004,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Ampliación do prazo para a adscrición
ás especialidades básicas de inspección educativa.

Establécese un novo prazo de dous anos, contados
a partir da data de entrada en vigor deste real decreto,
para levar a cabo a adscrición dos funcionarios do corpo
de inspectores ao servizo da Administración educativa
e do corpo de inspectores de educación, a que se refire
a disposición adicional segunda do Real decreto
1538/2003, do 5 de decembro, polo que se establecen
as especialidades básicas de inspección educativa.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto, que se dita en uso das compe-
tencias que atribúe ao Estado o artigo 149.1.1.a, 18.ae
30.a da Constitución e en virtude da habilitación que
confire ao Goberno o artigo 106.1 e a disposición adi-
cional oitava.1 da Lei orgánica 10/2002, do 23 de
decembro, de calidade da educación, ten carácter básico.

Disposición derradeira segunda. Habilitación de desen-
volvemento.

Autorízase o ministro de Educación e Ciencia para
desenvolver o establecido neste real decreto no ámbito
das súas competencias.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o mesmo día da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 18 de xuño de 2004.
JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
11442 ORDE PRE/1895/2004, do 17 de xuño, pola

que se modifica o anexo I do Real decreto
1406/1989, do 10 de novembro, polo que
se impoñen limitacións á comercialización e
uso de certas substancias e preparados peri-
gosos (substancias clasificadas como carci-
nóxenas, mutáxenas e tóxicas para a repro-
dución). («BOE» 148, do 19-6-2004.)

O Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro,
polo que se impoñen limitacións á comercialización e
uso de certas substancias e preparados perigosos, foi
ditado con base na normativa da Unión Europea que
regula esta materia. Esta constitúea a Directiva do Con-
sello 76/769/CEE, do 27 de xullo, relativa á aproxima-
ción das disposicións legais, regulamentarias e adminis-
trativas dos Estados membros que limitan a comercia-
lización e o uso de determinadas substancias e prepa-
rados perigosos e as súas posteriores modificacións e
adaptacións ao progreso técnico.

O anexo I do mencionado real decreto sufriu nume-
rosas modificacións como consecuencia da evolución
da normativa comunitaria na materia e a necesidade
de incrementar os niveis de protección da saúde humana
e do ambiente. Unha delas foi a levada a cabo pola
Orde do 15 de decembro de 1998 que substituíu a par-
te 2 do anexo I do citado Real decreto 1406/1989.

Conforme a redacción dada pola orde antes men-
cionada, a parte 2 do anexo I do Real decreto
1406/1989 recolle as listas de substancias carcinóxe-
nas, mutáxenas e tóxicas para a reprodución, que se
actualizan sucesivamente a medida que determinadas
substancias van sendo clasificadas como tales. A última
modificación das ditas listas aprobouna a Orde
PRE/1624/2002, do 25 de xuño, que incorporou ao
noso ordenamento xurídico a Directiva 2001/41/CE.

A Directiva 2003/34/CE do Parlamento Europeo e
do Consello, do 26 de maio de 2003, modifica por vixé-
simo terceira vez a Directiva 76/769/CEE do Consello
que limita a comercialización e o uso de determinadas
substancias e preparados perigosos. A dita directiva reco-
lle unha serie de substancias clasificadas como carci-
nóxenas, mutáxenas e tóxicas para a reprodución, que
se incluíron no anexo I da Directiva 67/548/CEE nas
súas adaptacións ao progreso técnico por vixésimo quin-
ta e vixésimo sexta vez.

Do mesmo modo, a Directiva 2003/36/CE do Par-
lamento Europeo e do Consello do 26 de maio de 2003
modifica por vixésimo quinta vez a citada Directiva
76/769/CEE. A dita directiva recolle así mesmo unha
serie de substancias clasificadas como carcinóxenas,
mutáxenas e tóxicas para a reprodución que se incluíron
no anexo I da Directiva 67/548/CEE na súa vixésimo
oitava adaptación ao progreso técnico.

Esta orde, que se dita en uso das facultades atribuídas
na disposición derradeira segunda do Real decreto
1406/1989, do 10 de novembro, incorpora ao noso
dereito interno as direct ivas 2003/34/CE e
2003/36/CE, o que implica, pola súa vez, a modificación
parcial do anexo I do citado real decreto, segundo a
redacción da Orde do 15 de decembro de 1998, na
súa parte 2.

Para a elaboración desta disposición foron consul-
tados os sectores afectados. Na súa virtude, por proposta
dos ministros de Industria, Turismo e Comercio, de Sani-
dade e Consumo, e de Medio Ambiente, dispoño:

Primeiro. Modificación do anexo I do Real decreto
1406/1989, do 10 de novembro.—Modifícase o anexo I
do Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro, polo
que se impoñen limitacións á comercialización e uso
de certas substancias e preparados perigosos, incorpo-
rando ás listas A, B, D, E e F da parte 2 as modificacións
que figuran nos anexos A e B da presente orde.

Segundo. Prórroga de comercialización.
1. As substancias das listas que figuran no anexo A

desta orde poderanse seguir comercializando e utilizan-
do conforme a normativa actualmente vixente ata o 15
de xaneiro de 2005.

2. As substancias das listas que figuran no anexo
B da presente orde poderanse seguir comercializando
e utilizando conforme a normativa actualmente vixente
ata o 25 de decembro de 2004.

Terceiro. Entrada en vigor.—Esta orde entrará en
vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 17 de xuño de 2004.
FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Excmo. Sr. Ministro de Industria, Turismo e Comercio
e Excmas. Sras. Ministras de Sanidade e Consumo
e de Medio Ambiente.


