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cións de monóxido de carbono (CO) (excluídas as fases
de posta en marcha e parada):

1.o 50 mg/m3 de gas de combustión calculado
como valor medio diario.

2.o 150 mg/m3 de gas de combustión en, como
mínimo, o 95 % de tódalas medicións, calculado como
valores medios cada 10 minutos; ou 100 mg/m3 de
gas de combustión en tódalas medicións, calculado
como valores medios semihorarios tomados en calquera
período de 24 horas.

A autoridade competente poderá autorizar exencións
para instalacións de incineración que utilicen a tecno-
loxía de combustión en leito fluído, sempre e cando a
autorización estableza un valor límite de emisión para
o monóxido de carbono (CO) igual ou inferior a 100
mg/m3 como valor medio horario.

ANEXO VI

Fórmula para calcula-la concentración corrixida de
emisións de contaminantes en función do contido de

osíxeno, de acordo co artigo 16

Es =
21 — Os

× Em
21 — Om

Es = concentración de emisión referida a gas seco en
condicións normalizadas e corrixida á concentra-
ción de osíxeno de referencia, segundo a insta-
lación e tipo de combustible (artigo 16.1), expre-
sada en mg/m3 (ou ng/m3 para dioxinas e fura-
nos).

Em = concentración de emisión medida, referida a gas
seco en condicións normalizadas, expresada en
mg/m3 (ou ng/m3 para dioxinas e furanos).

Os = concentración de osíxeno de referencia, segundo
o sinalado no artigo 16.1 para cada tipo de ins-
talación, expresada en % en volume.

Om = concentración de osíxeno medida, referida a gas
seco en condicións normalizadas, expresada en
% en volume.

As concentracións «Es» así obtidas serán as que se
deban comparar cos valores límite de emisión, C total,
establecidos nos anexos II e V.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

12026 ORDE APA/1588/2003, do 5 de xuño, pola
que se modifican a Orde do 23 de maio de
1986 e a Orde do 1 de xullo de 1986, sobre
control e certificación de sementes de plantas
oleaxinosas. («BOE» 144, do 17-6-2003.)

A Directiva 2002/68/CE, do Consello, do 19 de xullo
de 2002, pola que se modifica a Directiva 2002/57/CE
referente á comercialización das sementes e plantas
oleaxinosas e téxtiles, inclúe as asociacións varietais de
plantas oleaxinosas e téxtiles no ámbito de aplicación
da Directiva 2002/57/CE. Tal previsión debe reflectirse
na normativa nacional aplicable, polo que se require
modificar neste sentido a Orde do 23 de maio de 1986
pola que se aproba o Regulamento xeral técnico de con-
trol e certificación de sementes e plantas de viveiro, así
como a Orde do 1 de xullo de 1986 pola que se aproba

o Regulamento técnico de control e certificación de
sementes de plantas oleaxinosas.

Mediante esta disposición incorpórase ó ordenamen-
to xurídico interno a Directiva 2002/68/CE do Consello,
do 19 de xullo, que modifica a Directiva 2002/57/CE
do Consello, relativa á comercialización de sementes de
plantas oleaxinosas e téxtiles.

Na elaboración desta orde foron consultadas as comu-
nidades autónomas e os sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Modificación da Orde do 23 de maio de 1986
pola que se aproba o Regulamento xeral técnico de
control e certificación de sementes e plantas de viveiro.

Modifícase o Regulamento xeral técnico de control
e certificación de sementes e plantas de viveiro, apro-
bado por Orde do 23 de maio de 1986, nos termos
seguintes:

1. No capítulo V, punto 20, ó final do segundo pará-
grafo, engadirase o seguinte:

«—Azul cunha liña diagonal verde para as aso-
ciacións varietais.»

2. No capítulo VIII, punto 41, o segundo parágrafo
substituirase polo seguinte:

«Os productores quedan autorizados a envasar
mesturas de sementes e asociacións varietais nos
casos en que estea previsto nos correspondentes
regulamentos técnicos.»

Artigo 2. Modificación da Orde do 1 de xullo de 1986
pola que se aproba o Regulamento técnico de control
e certificación de sementes de plantas oleaxinosas.

Modifícase o Regulamento técnico de control e cer-
tificación de sementes de plantas oleaxinosas, aprobado
por Orde do 1 de xullo de 1986, nos termos seguintes:

Ó final do capítulo VIII engadirase unha nova alínea
e) coa seguinte redacción:

«e) Asociacións varietais: poderanse comercia-
lizar sementes de especies de plantas oleaxinosas
en forma de asociación varietal.

Para tales efectos, enténdese por:
Asociación varietal: unha asociación de semente

certificada dun híbrido dependente dun polinizador
específico, inscrito na Lista de variedades comer-
ciais ou no Catálogo común de variedades de plan-
tas agrícolas, con semente certificada dun ou varios
polinizadores específicos, igualmente inscritos,
mesturadas mecanicamente en proporcións deter-
minadas conxuntamente polas persoas responsa-
bles do mantemento dos ditos compoñentes, noti-
ficándose a dita combinación á autoridade com-
petente de certificación.

Híbrido dependente dun polinizador: o compo-
ñente androestéril da asociación varietal (compo-
ñente feminino).

Polinizador ou polinizadores: o compoñente da
asociación varietal que emite o pole (compoñente
masculino).

As sementes dos compoñentes feminino e mas-
culino trataranse con productos de cores diferen-
tes.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Esta disposición díctase ó abeiro do artigo
149.1.13.a da Constitución, que atribúe ó Estado a com-
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petencia exclusiva en materia de bases e coordinación
da planificación xeral da actividade económica.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de xuño de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
12099 REAL DECRETO 681/2003, do 12 de xuño,

sobre a protección da saúde e a seguranza
dos traballadores expostos ós riscos derivados
de atmosferas explosivas no lugar de traballo.
(«BOE» 145, do 18-6-2003.)

A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención
de riscos laborais, determina o corpo básico de garantías
e responsabilidades preciso para establecer un axeitado
nivel de protección da saúde dos traballadores fronte
ós riscos derivados das condicións de traballo, no marco
dunha política coherente, coordinada e eficaz. Segundo
o seu artigo 6, serán as normas regulamentarias as que
irán fixando e concretando os aspectos máis técnicos
das medidas preventivas.

Así, son as normas de desenvolvemento regulamen-
tario as que deben fixa-las medidas mínimas que deben
adoptarse para a axeitada protección dos traballadores.
Entre elas atópanse as destinadas a garanti-la protección
dos traballadores contra os riscos derivados de atmos-
feras explosivas no lugar de traballo.

Así mesmo, a seguranza e a saúde dos traballadores
foron obxecto de diversos convenios da Organización
Internacional do Traballo ratificados por España e que,
por tanto, forman parte do noso ordenamento xurídico.
Destaca, polo seu carácter xeral, o Convenio número
155, do 22 de xuño de 1981, sobre seguranza e saúde
dos traballadores e ambiente de traballo, ratificado por
España o 26 de xullo de 1985. No mesmo sentido, no
ámbito da Unión Europea fixáronse, mediante as corres-
pondentes directivas, criterios de carácter xeral sobre
as accións en materia de seguranza e saúde no traballo,
así como criterios específicos referidos a medidas de
protección contra accidentes e situacións de risco.

Concretamente, a Directiva 1999/92/CE do Parla-
mento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de
1999, relativa ás disposicións mínimas para a mellora
da protección da saúde e a seguranza dos traballadores
expostos ós riscos derivados de atmosferas explosivas,
establece as disposicións específicas mínimas neste
ámbito. Mediante este real decreto procédese á trans-
posición ó dereito español do contido desta directiva.

A norma contén a definición de atmosfera explosiva,
que se define como a mestura co aire, en condicións
atmosféricas, de substancias inflamables en forma de
gases, vapores, néboas ou pos, na que, tras unha igni-
ción, a combustión se propaga á totalidade da mestura
non queimada. Están previstas na norma, ademais, unha
serie de obrigas do empresario con obxecto de previ-las
explosións e de protexe-los traballadores contra estas.
O empresario deberá tomar diferentes medidas de carác-
ter técnico ou organizativo, sempre de acordo cos prin-

cipios básicos que deben inspira-la acción preventiva,
que se combinarán ou completarán, cando sexa nece-
sario, con medidas contra a propagación das explosións.
De carácter específico son a obriga de avalia-los riscos
de explosión e a de coordinar, cando nun mesmo lugar
de traballo se encontren traballadores de varias empre-
sas, ademais da obriga de elaborar un documento de
protección contra explosións e de clasificar en zonas
as áreas nas que poidan formarse atmosferas explosivas.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas
as organizacións empresariais e sindicais máis represen-
tativas e foi oída a Comisión nacional de seguranza e
saúde no traballo.

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 Asun-
tos Sociais e de Ciencia e Tecnoloxía, de acordo co Con-
sello de Estado e logo de deliberación do Consello de
Ministros na súa reunión do día 6 de xuño de 2003,

D I S P O Ñ O :

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este real decreto ten por obxecto, no marco da
Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos
laborais, establece-las disposicións mínimas para a pro-
tección da saúde e seguranza dos traballadores que pui-
desen verse expostos a riscos derivados de atmosferas
explosivas no lugar de traballo, segundo se definen no
artigo 2.

2. As disposicións deste real decreto aplicaranse
sen prexuízo das disposicións máis rigorosas ou espe-
cíficas establecidas na normativa específica que sexa
de aplicación.

3. As disposicións deste real decreto non serán de
aplicación:

a) Ás áreas utilizadas directamente para o tratamen-
to médico de pacientes e durante o dito tratamento.

b) Á utilización regulamentaria dos aparellos de gas
conforme a súa normativa específica.

c) Á fabricación, manipulación, utilización, almace-
namento e transporte de explosivos ou substancias qui-
micamente inestables.

d) Ás industrias extractivas por sondaxes e ás indus-
trias extractivas a ceo aberto ou subterráneas, tal como
se definen na súa normativa específica.

e) Á utilización de medios de transporte terrestres,
marítimos e aéreos, ós que se aplican as disposicións
correspondentes de convenios internacionais, así como
a normativa mediante a que se dá efecto ós ditos con-
venios. Non se excluirán os medios de transporte dese-
ñados para o seu uso nunha atmosfera potencialmente
explosiva.

4. As disposicións do Real decreto 39/1997, do
17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos
servicios de prevención, aplicaranse plenamente ó
conxunto do ámbito previsto no punto 1, sen prexuízo
das disposicións máis rigorosas ou específicas previstas
neste real decreto.

Artigo 2. Definición.

Para os efectos deste real decreto, entenderase por
atmosfera explosiva a mestura co aire, en condicións


