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reducció adequats, establerts en el quadre de productes 
alimentaris i simulants que hi ha a la secció A d’aquest 
annex.

Si no es compleix alguna d’aquestes condicions, s’han 
de dur a terme els assajos de migració.

2. No obstant la condició prèviament esmentada en 
el paràgraf a) de l’apartat 1, és possible deixar d’efectuar 
l’assaig de comparació si existeix una altra prova conclo-
ent, basada en resultats científics experimentals, que els 
valors obtinguts en l’assaig alternatiu són iguals o supe-
riors als obtinguts en l’assaig de migració.

3. Assajos alternatius:
1r Assajos alternatius amb mitjans volàtils: aquests 

assajos utilitzen mitjans volàtils com ara isooctà o etanol 
al 95 per cent o altres solvents volàtils o barreja de sol-
vents. S’han de dur a terme en condicions de contacte tals 
que es compleixi la condició que estableix el paràgraf a) 
de l’apartat 1.

2n Assajos d’extracció: es poden usar altres assajos 
que utilitzin mitjans amb un poder d’extracció molt fort en 
condicions d’assaig molt estrictes, si està reconegut de 
manera general sobre la base de dades científiques que 
els resultats obtinguts utilitzant aquests assajos (‘‘assajos 
d’extracció”) són iguals o superiors als obtinguts en 
l’assaig amb el simulant D.» 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 19864 ORDRE APA/3843/2004, de 19 de novembre, per 
la qual s’estableixen criteris per a l’aplicació de 
les actuacions que preveu el Reial decret llei
 6/2004, de 17 de setembre, per danys causats en 
infraestructures públiques de titularitat de comu-
nitats de regants, i es determina l’àmbit territorial 
d’actuació. («BOE» 283, de 24-11-2004.)

El Reial decret llei 6/2004, de 17 de setembre, pel qual 
s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats 
pels incendis i les inundacions esdevinguts en territori de 
les comunitats autònomes d’Aragó, Catalunya, Andalusia, 
la Rioja, Comunitat Foral de Navarra i Comunitat Valen-
ciana, en la disposició addicional quarta, «Danys en infra-
estructures públiques titularitat de comunitats de regants», 
i als efectes que preveu l’article 3, declara d’emergència les 
obres que executi el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per reparar els danys causats en infraestructures 
públiques titularitat de les comunitats de regants, compre-
ses en el seu àmbit de competència.

Així mateix, mitjançant l’Ordre INT/3425/2004, de 7 
d’octubre, per la qual es determinen els municipis als quals 
són aplicables les mesures que preveu el Reial decret llei 
6/2004, de 17 de setembre, es detallen, als efectes que pre-
veu el Reial decret llei esmentat, els termes municipals i 
nuclis de població afectats als quals són aplicables les 
mesures que s’hi preveuen. Les actuacions d’aquest Depar-
tament s’han de desenvolupar en l’àmbit territorial que 
determina l’Ordre ministerial esmentada, així com en els 
termes municipals en els quals sigui imprescindible per a 
l’execució correcta de les obres necessàries i que puguin 
estar afectats pel desenvolupament d’aquestes.

La present Ordre regula les actuacions que cal dur a 
terme per executar les reparacions que siguin procedents 
en matèria d’infraestructures públiques i per conseqüència 
dels danys esmentats en comunitats de regants dels àmbits 
territorials expressats.

En virtut d’això, consultades les comunitats autònomes 
afectades, disposo:

Article 1. Àmbit territorial afectat.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de dur 
a terme actuacions reparadores en els termes municipals 
que hagin estat afectats per danys causats en les infraes-
tructures públiques de titularitat de les comunitats de 
regants i en l’àmbit territorial de les comunitats autònomes 
d’Aragó, Catalunya, Andalusia, la Rioja, Comunitat Foral de 
Navarra i Comunitat Valenciana, danys inclosos en la rela-
ció que figura a l’annex de l’Ordre INT/3425/2004, de 7 
d’octubre.

Als efectes de les actuacions reparadores esmentades, 
també s’entén que hi estan inclosos els altres termes muni-
cipals, o nuclis de població on, per a l’execució correcta de 
les obres necessàries, siguin imprescindibles les actua-
cions d’aquest Departament.

Article 2. Infraestructures públiques de titularitat de les 
comunitats de regants.

1. Per tal de recuperar les infraestructures necessàries 
per al desenvolupament normal de l’activitat productiva, 
en les comunitats de regants que han patit els danys de 
manera generalitzada, amb l’amenaça de les seves expec-
tatives de producció, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació ha de dur a terme les obres necessàries per 
reparar aquesta situació, mitjançant la reparació dels danys 
causats en les infraestructures públiques de titularitat de 
les comunitats esmentades, amb una dedicació especial a 
les infraestructures de reg, així com a qualssevol altres 
afectades per les inundacions o per l’ús de maquinària 
pesant utilitzada en les tasques de neteja de lleres i ele-
ments de contenció.

2. Les comunitats autònomes, en coordinació amb les 
delegacions del Govern, han de remetre a la Direcció Gene-
ral de Desenvolupament Rural del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació una relació de les obres que s’han de 
dur a terme, als efectes del seu coneixement, estudi i selec-
ció, en funció dels crèdits pressupostaris assignats.

Article 3. Resolució i execució de les obres.

El subsecretari d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
d’acord amb l’Ordre APA/3119/2004, de 22 de setembre, de 
delegació d’atribucions al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, a proposta dels òrgans competents de les 
comunitats autònomes, ha de dictar una resolució on 
s’especifiquin les obres que s’han de fer a cadascun dels 
termes municipals afectats i ha de procedir a encarregar 
que s’executin les obres esmentades.

Disposició addicional única. Finançament màxim i aplica-
ció pressupostària.

Les obres abans detallades han de ser finançades pel 
pressupost del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
d’enguany, amb càrrec al concepte 21.21.717A.611, «Repa-
ració i prevenció de danys catastròfics», corresponent al 
programa 717A, «Desenvolupament rural», fins a un import 
màxim de sis milions d’euros.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de novembre de 2004.

ESPINOSA MANGANA 


