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to 2486/1998, do 20 de novembro, que queda redactado nos seguintes termos:
«Por proposta do director xeral de Seguros, logo
de consulta das asociacións e institucións máis
representativas en cada caso, serán nomeados
catro vocais designados en representación das entidades aseguradoras, dous en representación das
entidades xestoras de fondos de pensións, dous
en representación dos mediadores de seguros titulados, un en representación de corporacións de
prestixio relacionadas co seguro privado, un en
representación dos actuarios de seguros, un en
nome dos peritos de seguros e comisarios de avarías, dous representantes de organizacións sindicais
e un en representación do Consello Xeral das Cámaras de Comercio, Industria e Navegación de España.»
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
O presente real decreto entrará en vigor o día 1 de
xaneiro de 2001, coa excepción do disposto no seu artigo primeiro, punto primeiro, e na súa disposición adicional única, que o fará o día seguinte ó da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 2 de xuño de 2000.
JUAN CARLOS R.
O vicepresidente segundo do Goberno
para Asuntos Económicos
e ministro de Economía,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
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de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 16 de xuño de 2000,
DISPOÑO:
Artigo único.
O Real decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre
a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante
o traballo, queda modificado do seguinte xeito:
Un. O texto do punto segundo do artigo 1 substitúese polo seguinte:
«Mediante este real decreto establécense as disposicións mínimas aplicables ás actividades nas
que os traballadores estean ou poidan estar expostos a axentes canceríxenos como consecuencia do
seu traballo, sen prexuízo daquelas disposicións
específicas contidas na normativa vixente relativa
á prohibición de determinados axentes ou actividades canceríxenos e a relativa á protección sanitaria contra as radiacións ionizantes.
En canto á protección dos traballadores fronte
ós riscos derivados de exposicións ó amianto e ó
cloruro de vinilo monómero, regulada pola súa normativa específica, serán de aplicación as disposicións deste real decreto cando estas sexan máis
favorables para a seguridade e saúde dos traballadores.»
Dous.

O texto do artigo 2 substitúese polo seguinte:

«1. Para efectos deste real decreto entenderase por axente canceríxeno:

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
11372 REAL DECRETO 1124/2000, do 16 de xuño,
polo que se modifica o Real decreto 665/1997,
do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa
exposición a axentes canceríxenos durante o
traballo. («BOE» 145, do 17-6-2000.)
A Directiva 90/394/CEE do Consello, do 28 de xuño
de 1990, foi incorporada ó dereito español mediante
o Real decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados
coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo.
Posteriormente foi aprobada a Directiva 97/42/CE
do Consello, do 27 de xuño de 1997, pola que se modifica por primeira vez a Directiva 90/394/CEE relativa
á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante
o traballo.
Mediante este real decreto procédese a incorporar
ó dereito español o contido da Directiva 97/42/CE, antes
mencionada, para o que resulta necesario modifica-lo
Real decreto 665/1997.
Na súa virtude, de conformidade co artigo 6 da Lei
31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos
laborais, por proposta dos ministros de Traballo e Asuntos Sociais e de Sanidade e Consumo, consultadas as
organizacións empresariais e sindicais máis representativas, oída a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde
no Traballo, de acordo co Consello de Estado e logo

a) Unha substancia que cumpra os criterios
para a súa clasificación como canceríxeno de 1.a
ou 2.a categoría, establecidos na normativa relativa
a notificación de substancias novas e clasificación,
envasado e etiquetaxe de substancias perigosas.
b) Un preparado, que conteña algunha das
substancias mencionadas no punto anterior, que
cumpra os criterios para a súa clasificación como
canceríxeno, establecidos na normativa sobre clasificación, envasado e etiquetaxe de preparados
perigosos.
c) Unha substancia, preparado ou procedemento dos mencionados no anexo I deste real
decreto, así como unha substancia ou preparado
que se produza durante un dos procedementos
mencionados nese anexo.
2. Entenderase por «valor límite», salvo que se
especifique o contrario, o límite da media ponderada temporalmente da concentración dun axente
canceríxeno no aire dentro da zona en que respira
o traballador en relación cun período de referencia
específico tal como se establece no anexo III deste
real decreto.»
Tres. No artigo 5 despois do punto 3 inserirase o
seguinte punto:
«4. A exposición non superará o valor límite
dos axentes canceríxenos establecido no anexo III
deste real decreto.»
Catro. No artigo 5 o actual punto 4 pasará a se-lo
punto 5.
Cinco. Engádese un anexo III:
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Valores límite de exposición profesional
Valores límite
Nome do axente

Einecs (1)

CAS (2)
3

mg/m (3)

Benceno.

200-753-7

71-43-2

ppm (4)

Observacións

3,25 (5) 1 (5) Pel (6).

Medidas transitorias

Valor límite: 3 ppm (= 9,75 mg/m) aplicable
ata o 27 de xuño de 2003.

(1) Einecs: European Inventory of Existing Chemical substances (Catálogo europeo de substancias químicas
comercializadas).
(2) CAS: Chemical Abstract Service Number.
(3) mg/m3: miligramos por metro cúbico de aire a 20 oC e 101,3 KPa (760 mm de mercurio).
(4) ppm: partes por millón en volume de aire (ml/m3).
(5) Medido ou calculado en relación cun período de referencia de oito horas.
(6) Posible contribución importante á carga corporal total por exposición cutánea.
Seis. O texto da disposición derrogatoria única substitúse polo seguinte:
«Quedan derrogadas cantas disposicións de
igual ou inferior rango se opoñan ó disposto neste
real decreto e expresamente os artigos 138 e 139
da Ordenanza xeral de seguridade e hixiene no traballo, aprobada por Orde do 9 de marzo 1971,
no relativo ós riscos relacionados coa exposición
a axentes canceríxenos durante o traballo, así como
a Orde do 14 de setembro de 1959 sobre fabricación e emprego de productos que conteñan benceno e a Resolución do 15 de febreiro de 1977
pola que se actualizan as instruccións complementarias de desenvolvemento da Orde do 14 de
setembro de 1959, que regula o emprego de disolventes e outros compostos que conteñan benceno.»
Disposición derradeira única.
Este real decreto entrará en vigor o 27 de xuño
de 2000.
Dado en Madrid o 16 de xuño de 2000.
JUAN CARLOS R.
O ministro da Presidencia,
MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
11469 REAL DECRETO 995/2000, do 2 de xuño, polo
que se fixan obxectivos de calidade para determinadas substancias contaminantes e se modifica o Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril. («BOE» 147, do 20-6-2000.)
A Directiva 76/464/CEE, do 4 de maio, imponlles
ós estados membros da Unión Europea a obriga de adoptaren determinadas medidas para elimina-la contaminación causada polos vertidos ó medio acuático das substancias perigosas incluídas no seu anexo I e para reduci-la
producida polos vertidos que conteñan aquelas que figuran no seu anexo II.

A citada norma comunitaria esixe que se sometan
a autorización administrativa os vertidos que poidan conter calquera das substancias incluídas nos seus anexos
e establece, con carácter xeral, que as autorizacións de
vertido que conteñan substancias do anexo I deberán
fixar normas de emisión, que non poderán exceder dos
valores límite establecidos nas directivas de desenvolvemento para cada unha das devanditas substancias.
En relación coas substancias incluídas no anexo II,
os estados membros quedan obrigados a establecer uns
programas para reduci-la contaminación —que terán que
incluír uns obxectivos de calidade do medio receptor
e que se establecerán respectando as directivas do Consello, se as houber— e a calcula-las normas de emisión
que se inclúan nas autorizacións en función dos devanditos obxectivos de calidade.
A incorporación da directiva ó dereito interno lévase a efecto, para as augas continentais, mediante o artigo 254 do Regulamento de dominio público hidráulico,
aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril,
que establece, no seu número 4, un réxime xurídico diferente para as autorizacións de vertido que conteñan substancias incluídas na relación I, que se corresponde co
anexo I da directiva, ou na relación II, que reproduce
o contido do anexo II da norma comunitaria.
Así, mentres que as autorizacións de vertido de substancias incluídas na relación I han de limitar rigorosamente a concentración destas, co fin de eliminar do
medio receptor os seus efectos nocivos, as autorizacións
de vertido que conteñan substancias da relación II deben
suxeitarse ás previsións que, para reduci-la contaminación producida, conteñan os plans hidrolóxicos de cada
bacía.
Consecuente co anterior, o Regulamento da Administración pública da auga e da planificación hidrolóxica,
aprobado polo Real decreto 927/1988, do 29 de xullo,
precisa no seu artigo 79 que os obxectivos de calidade
que deban alcanzarse en cada tramo de río se definirán
nos respectivos plans hidrolóxicos en función dos usos
previstos para as augas e que aqueles deberán cumprir,
polo menos, as condicións fixadas nas directivas comunitarias sobre calidade de augas destinadas a consumo
humano, de baño, aptas para vida de peixes e aptas
para vida de moluscos; pola súa banda, o artigo 80 sinala
que os plans hidrolóxicos de bacía deberán establecer
medidas para consegui-la adecuación da calidade das
augas ós obxectivos de calidade e prever programas
de actuación para elimina-la contaminación producida
polas substancias incluídas nas relacións I e II.
Agora ben, con posterioridade á aprobación dos Regulamentos citados producíronse determinadas circunstancias que aconsellan modificar, en parte, o réxime das

