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de lugar anotado no encabezamento abreviado, 
neste exemplo «FIR Auckland Oceanic».

3.2 Recadro B –data e hora (UTC) da primeira 
erupción.

3.3 Recadro C –nome do volcán e número do 
volcán segundo figuran no Manual sobre cinzas vol-
cánicas, materiais radioactivos e «nubes» de produ-
tos químicos tóxicos (título provisional), apéndice H 
(Doc 9691*) da OACI e no Mapa mundial dos volcáns 
e das principais características aeronáuticas.

*En preparación.

3.4 Recadro D –latitude/lonxitude do volcán en 
graos enteiros ou radial e distancia desde o volcán 
ata a axuda para a navegación (segundo se cita no 
Manual sobre cinzas volcánicas, materiais radioacti-
vos e «nubes» de produtos químicos tóxicos, apén-
dice H (Doc 9691*) da OACI e no Mapa mundial dos 
volcáns e das principais características aeronáuti-
cas).

*En preparación.

3.5 Recadro E –código de cores para indicar o 
nivel de alerta da actividade volcánica, incluídos os 
niveis previos de actividade, expresado así: 

 15576 ORDE PRE/2743/2006, do 5 de setembro, pola 
que se modifica o anexo I do Real decreto 
1406/1989, do 10 de novembro, polo que se 
impoñen limitacións á comercialización e ao 
uso de certas substancias e preparados perigo-
sos (tolueno e triclorobenceno). («BOE» 214, 
do 7-9-2006.)

O Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro, esta-
bleceu unha serie de limitacións á comercialización e ao 
uso de determinadas substancias e preparados perigosos 
e ditouse con base na normativa da Unión Europea que 
regula esta materia. Esta constitúena a Directiva 76/769/
CEE do Consello, do 27 de xullo de 1976, relativa á aproxi-
mación das disposicións legais, regulamentarias e admi-
nistrativas dos Estados membros que limitan a comercia-
lización e o uso de determinadas substancias e preparados 
perigosos, e as súas posteriores modificacións e adapta-
cións ao progreso técnico.

O citado real decreto experimentou numerosas modi-
ficacións no seu anexo I, como consecuencia da evolución 
da normativa comunitaria na materia e da necesidade de 
incrementar os niveis de protección da saúde humana e 
do ambiente.

Recentemente publicouse a Directiva 2005/59/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 
2005, pola que se modifica por vixésimo oitava vez a 

Nivel de código de 
cores de alerta Situación da actividade do volcán

  
Vermello alerta. Erupción volcánica en actividade. 

Columna/nube de cinzas notifi-
cado por enriba de FL 250 ou

 Volcán perigoso, erupción proba-
ble, previsión de columna/nube 
de cinzas que ascenderá por 
enriba de FL 250.

Laranxa alerta. Erupción volcánica en actividade 
pero a columna/nube de cinzas 
non alcanza nin se prevé que 
alcance o FL 250 ou

Amarelo alerta. Volcán perigoso, erupción proba-
ble pero non se espera que a 
columna/nube de cinzas alcance 
o FL 250.

 Volcán activo de tempo en tempo 
e recentemente incremento 
notable da actividade volcánica, 
o volcán non se considera 
actualmente perigoso pero 
deberíase exercer cautela ou

 (Despois dunha erupción, é dicir, 
cambio de alerta de cor vermella 
ou laranxa a cor amarela) –A 
actividade volcánica diminuíu 
notablemente, o volcán non se 
considera actualmente perigoso 
pero deberíase exercer cautela.

Verde alerta. A actividade volcánica considé-
rase terminada e o volcán volveu 
ao seu estado normal.

Nota: o código de cores para indicar o nivel de 
alerta respecto da actividade do volcán e todo 
cambio con relación á situación de actividade 
anterior debería ser información proporcionada 
ao centro de control de área polo organismo vul-
canolóxico correspondente do Estado en cues-
tión, p. ex., «ALERTA VERMELLO DESPOIS DE 
AMARELO» ou «ALERTA VERDE DESPOIS DE 
LARANXA».

 3.6. Recadro F –Se se notifica unha nube de cinzas 
volcánicas de importancia para as operacións, indí-
quese a extensión horizontal e a base/cume da nube 
de cinzas utilizando a latitude/lonxitude (en graos 
enteiros) e as altitudes en miles de metros (pés) ou o 
radial e a distancia respecto do volcán orixinador. A 
información pódese basear inicialmente só nunha 
aeronotificación especial pero a información subse-
guinte pode ser máis detallada con base no asesora-
mento da oficina de vixilancia meteorolóxica respon-
sable ou do centro de avisos de cinzas volcánicas.

3.7 Recadro G –Indíquese o sentido prognosti-
cado de movemento da nube de cinzas a niveis selec-
cionados, baseándose no asesoramento da oficina 
de vixilancia meteorolóxica responsable ou do centro 
de avisos de cinsas volcánicas.

3.8 Recadro H –Indíquense as rutas aéreas e os 
tramos de rutas e niveis de voo afectados, ou que se 
prevé que resultarán afectados.

3.9 Recadro I –Indíquense os espazos aéreos, 
rutas aéreas ou tramos de rutas aéreas pechados e 
rutas alternativas dispoñibles.

3.10 Recadro J –Fonte da información, p. ex. 
«aeronotificación especial» ou «organismo vulcano-
lóxico», etc; a fonte da información deberíase indicar 
sempre, tanto se ocorreu de feito a erupción ou se 
notificou a nube de cinzas, como en caso contrario.

3.11 Recadro K –Inclúase en linguaxe clara toda 
información de importancia para as operacións alén 
do antedito.»

Oito. Suprímese a definición de «Control de afluen-
cia» do capítulo 1, Definicións, e a abreviatura «ATFMU» do 
capítulo 2, Abreviaturas, do libro primeiro do Regulamento 
da circulación aérea.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de agosto de 2006.–A vicepresidenta pri-
meira do Goberno e ministra da Presidencia, María Teresa 
Fernández de la Vega Sanz. 
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Directiva 76/769/CEE do Consello relativa á aproximación 
das disposicións legais, regulamentarias e administrati-
vas dos Estados membros que limitan a comercialización 
e o uso de determinadas substancias e preparados peri-
gosos (tolueno e triclorobenceno).

A Comisión, no marco do Regulamento (CEE) n.º 793/
93 do Consello, do 23 de marzo de 1993, sobre avaliación 
e control do risco das substancias existentes, efectuou 
unha avaliación do risco do tolueno e do triclorobenceno 
e recomendou aplicar restricións para limitar os riscos 
derivados de determinados usos das ditas substancias, 
co fin de protexer a saúde humana e o ambiente. Estas 
restricións son obxecto da Directiva 2005/59/CE antes 
citada.

Mediante esta disposición incorpórase ao ordena-
mento xurídico interno a Directiva 2005/59/CE do Parla-
mento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2005.

Na súa tramitación foron oídos os sectores afecta-
dos.

Esta orde dítase ao abeiro do disposto na disposición 
derradeira segunda do Real decreto 1406/1989, do 10 de 
novembro.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sani-
dade e Consumo, de Industria, Turismo e Comercio e de 
Medio Ambiente, de acordo co Consello de Estado, dis-
poño:

Artigo único. Modificación do anexo I do Real decreto 
1406/1989, do 10 de novembro, polo que se impoñen 
limitacións á comercialización e ao uso de certas 
substancias e preparados perigosos.

Engádense ao anexo I-parte 1 do Real decreto 1406/1989, 
do 10 de novembro, polo que se impoñen limitacións á 
comercialización e ao uso de certas substancias e prepara-
dos perigosos, os puntos 48 (tolueno) e 49 (triclorobenceno) 
que figuran a continuación, coas súas correspondentes limi-
tacións: 

Denominación das substancias Limitacións

  

48. Tolueno. N.º CAS 108-88-3. Non se poderá comerciali-
zar nin utilizar como 
substancia ou compo-
ñente de preparados en 
concentracións iguais ou 
superiores ao 0,1% en 
masa en adhesivos ou 
en pinturas en spray 
destinados á venda ao 
público en xeral.

49. Triclorobenceno. N.º CAS 
120-82-1.

Non se poderá comerciali-
zar nin utilizar como 
substancia ou compo-
ñente de preparados en 
concentracións iguais ou 
superiores ao 0,1% en 
masa para ningún uso, 
salvo:

  – como produto inter-
medio de síntese, ou

  – como disolvente de 
procesos en aplicacións 
químicas pechadas para 
reaccións de cloración, 
ou

  – para a produción de 
1,3,5-trinitro-2,4,6-tria-
minobenceno (TATB).

 Disposición transitoria única. Prazo de aplicación.

As limitacións establecidas no artigo único non se 
aplicarán ata o 15 de xuño de 2007.

Disposición derradeira primeira. Incorporación de dereito 
da Unión Europea.

Mediante esta orde trasponse ao dereito español a 
Directiva 2005/59/CE do Parlamento Europeo e do Conse-
llo, do 26 de outubro de 2005, pola que se modifica por 
vixésimo oitava vez a Directiva 76/769/CEE do Consello 
relativa á aproximación das disposicións legais, regula-
mentarias e administrativas dos Estados membros que 
limitan a comercialización e o uso de determinadas subs-
tancias e preparados perigosos (tolueno e tricloroben-
ceno).

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de setembro de 2006.–A vicepresidenta pri-
meira do Goberno e ministra da Presidencia, María Teresa 
Fernández de la Vega Sanz. 

 15577 ORDE PRE/2744/2006, do 5 de setembro, pola que 
se modifica o anexo I do Real decreto 1406/1989, 
do 10 de novembro, polo que se impoñen limita-
cións á comercialización e ao uso de certas subs-
tancias e preparados perigosos (hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en aceites diluentes e en 
pneumáticos). («BOE» 214, do 7-9-2006.)

O Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro, esta-
bleceu unha serie de limitacións á comercialización e ao 
uso de determinadas substancias e preparados perigo-
sos. Ditouse consonte a normativa da Unión Europea 
que regula esta materia, constituída fundamentalmente 
pola Directiva 76/769/CEE do Consello, do 27 de xullo de 
1976, relativa á aproximación das disposicións legais, 
regulamentarias e administrativas dos Estados mem-
bros que limitan a comercialización e o uso de determi-
nadas substancias e preparados perigosos, e polas súas 
posteriores modificacións e adaptacións ao progreso 
técnico.

O citado real decreto experimentou numerosas modi-
ficacións no seu anexo I, como consecuencia da evolución 
da normativa comunitaria na materia e da necesidade de 
incrementar os niveis de protección da saúde humana e 
do ambiente.

Recentemente publicouse a Directiva 2005/69/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de novembro 
de 2005, pola que se modifica por vixésimo sétima vez a 
Directiva 76/769/CEE do Consello, relativa á aproximación 
das disposicións legais, regulamentarias e administrati-
vas dos Estados membros que limitan a comercialización 
e o uso de determinadas substancias e preparados peri-
gosos (hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceites 
diluentes e en pneumáticos).

Na fabricación dos pneumáticos utilízanse aceites 
diluentes que poden conter hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP), os cales se incorporan aos pneumáti-
cos. Como consecuencia do seu uso, estes liberan HAP 
ao ambiente. Os HAP, entre os cales está o benzo(a)pireno, 
clasificáronse como substancias carcinoxénicas, mutaxé-
nicas e tóxicas para a reprodución (substancias C/M/R). 
Por conseguinte, e co fin de lograr un elevado nivel de 
protección da saúde humana e do ambiente, así como 


