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Condicións da inclusión. Usos: só poderá ser utilizado 
como herbicida.

Na avaliación global, segundo os principios unifor-
mes e considerando o informe de avaliación da Comisión 
Europea, aprobado polo Comité Permanente da Cadea 
Alimentaria e de Sanidade Animal na súa reunión do 27 
de xaneiro de 2006, deberase atender especialmente:

Á protección das augas subterráneas, cando a subs-
tancia activa se utilice en zonas de características climáti-
cas ou edáficas vulnerables.

Á protección do medio acuático, en particular das 
plantas acuáticas superiores, e incluír como condición 
nas correspondentes autorizacións, cando corresponda, 
medidas de redución de risco.

Prazo da inclusión: do 1 de agosto de 2006 ao 31 de 
xullo de 2016.

Prazo para a aplicación das condicións de inclusión: 
o 31 de xullo de 2006.

Prazo para a aplicación dos requisitos dun anexo II: 
o 31 de xaneiro de 2007.

Prazo para a aplicación dos principios uniformes: o 31 
de xaneiro de 2008, para produtos que conteñan petoxa-
mida como única substancia activa, ou ben como unha de 
varias substancias activas incluídas na súa totalidade no 
anexo I do Real decreto 2163/1994, para a dita data, ou se 
é posterior, na data límite que estableza a orde pola que 
se inclúen as substancias en cuestión no anexo I do citado 
real decreto.

Protección de datos: por ser a petoxamida unha subs-
tancia activa nova, aplicarase o réxime correspondente de 
protección de datos previsto no artigo 30 do Real decreto 
2163/1994.

Condicións da inclusión da substancia activa 
propoxicarbazona

Características:
Nome común: propoxicarbazona.
N.º CAS: 145026-81-9.
N.º CIPAC: 655.
Nome químico (IUPAC): éster metílico do ácido 2-(4,5-

dihidro-4-metil-5-oxo-3-propoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il) car-
boxamido-sulfonilbenzoico.

Pureza mínima da substancia: = 950 g/kg (expresada 
como propoxicarbazona-sodio).

Condicións da inclusión. Usos: só poderá ser utilizado 
como herbicida.

Na avaliación global, segundo os principios unifor-
mes e considerando o informe de avaliación da Comisión 
Europea, aprobado polo Comité Permanente da Cadea 
Alimentaria e de Sanidade Animal na súa reunión do 3 de 
outubro de 2003, deberase atender especialmente:

Ao potencial da propoxicarbazona e aos seus metabo-
litos para a contaminación das augas subterráneas cando 
a substancia activa se utilice en zonas de características 
climáticas ou edáficas vulnerables.

Á protección dos ecosistemas acuáticos, especial-
mente das plantas acuáticas, e incluír como condición nas 
correspondentes autorizacións, cando corresponda, 
medidas de redución do risco.

Prazo da inclusión: do 1 de abril de 2004 ao 31 de 
marzo de 2014.

Prazo para a aplicación das condicións de inclusión: 
o 1 de outubro de 2004.

Prazo para a aplicación dos principios uniformes: o 31 
de agosto de 2005, para produtos que conteñan propoxi-
carbazona como única substancia activa, ou ben como 
unha de varias substancias activas incluídas na súa totali-
dade no anexo I do Real decreto 2163/1994, para a dita 
data, ou se é posterior, na data límite que estableza a orde 

pola que se inclúen as substancias en cuestión no anexo I 
do citado real decreto.

Protección de datos: por ser a propoxicarbazona unha 
substancia activa nova, aplicarase o réxime correspon-
dente de protección de datos previsto no artigo 30 do Real 
decreto 2163/1994. 

MINISTERIO DE SANIDADE
 E CONSUMO

 18759 ORDE SCO/3303/2006, do 23 de outubro, pola 
que se prohibe cautelarmente a comercialización 
do cogomelo Tricholoma equestre. («BOE» 258, 
do 28-10-2006.)

O Código Alimentario Español, aprobado polo Decreto 
de Presidencia do Goberno 2484/1967, do 21 de setembro, 
regula aspectos sanitarios dos cogomelos e fungos den-
tro do capítulo de «Hortalizas e verduras», incluíndo unha 
listaxe de fungos e cogomelos comestibles entre os cales 
se atopa o Tricholoma equestre Fr.

O Tricholoma equestre, coñecido como «tortullo ama-
relo», foi considerado ao longo da historia como «bo 
comestible», figurando en moitas ocasións coa cualifica-
ción de «excelente». Porén, nos últimos anos publicá-
ronse estudos que relacionan o consumo de grandes 
cantidades deste cogomelo en días sucesivos con casos 
de rabdomiólise, cun cadro de lesións da musculatura 
estriada, que en tres ocasións deron o resultado de 
morte.

Na actualidade, o termo Tricholoma equestre agrupa 
tres especies, subespecies ou variedades, existindo con-
fusión respecto da nomenclatura e clasificación: Tricho-
loma equestre, Tricholoma auratum e Tricholoma flavovi-
rens, e os estudos realizados non puideron determinar cal 
é exactamente a especie involucrada.

Ben que os casos clínicos se relacionaron co consumo 
de grandes cantidades deste cogomelo de xeito reiterado, 
non se puido determinar, ata a data, a dose tóxica tras un 
consumo único ou repetido, polo que non é posible fixar 
unha dose tolerable.

Tendo en conta o exposto, e malia estar considerado 
como comestible no Código Alimentario Español, convén, 
de xeito inmediato e invocando o principio de precaución 
na xestión do risco descrito, asegurar mediante medidas 
específicas apropiadas que se impida a súa comercializa-
ción ata que se afonde nos coñecementos sobre a segu-
ranza alimentaria do consumo do dito cogomelo.

A posibilidade de actuar por parte das autoridades 
sanitarias en circunstancias de risco para a poboación 
está prevista así mesmo nos artigos 24, 25.2 e 26.1 da Lei 
14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, polo que se 
debe ordenar a prohibición da comercialización do Tricho-
loma equestre, con carácter preventivo e transitorio, men-
tres non se dispoña de estudos que aseguren a ausencia 
de risco polo seu consumo.

Na elaboración desta disposición foron oídos os sec-
tores afectados, consultadas as comunidades autónomas 
e emitiu informe preceptivo a Comisión Interministerial 
para a Ordenación Alimentaria.

Esta orde adóptase en virtude das competencias 
exclusivas que lle atribúe ao Estado o artigo 149.1.16.ª da 
Constitución española e de acordo co previsto nos artigos 
24, 25.2 e 26.1 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sani-
dade.



1970 Mércores 1 novembro 2006 Suplemento núm. 14

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Prohibición cautelar.

Ata que se dispoña de estudos que permitan asegurar 
a ausencia de risco polo seu consumo, prohíbese caute-
larmente a comercialización de calquera presentación do 
Tricholoma equestre en todo o territorio nacional, así 
como a súa importación.

Artigo 2. Especies afectadas.

Para os efectos desta orde, consideraranse como 
unha soa especie as seguintes: Tricholoma equestre, Tri-
choloma auratum e Tricholoma flavovirens.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Esta orde dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.16.ª 
da Constitución española, polo que se lle atribúe ao Estado 
a competencia exclusiva en materia de sanidade exterior e 
bases e coordinación xeral da sanidade.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de outubro de 2006.–A ministra de Sani-
dade e Consumo, Elena Salgado Méndez. 

XEFATURA DO ESTADO
 18869 LEI 33/2006, do 30 de outubro, sobre igualdade 

do home e a muller na orde de sucesión dos 
títulos nobiliarios. («BOE» 260, do 31-10-2006.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente a posesión dun título nobiliario non 
outorga ningún estatuto de privilexio, ao se tratar dunha 
distinción meramente honorífica cuxo contido se esgota 
no dereito a usalo e a protexelo fronte a terceiros.

Na concesión de dignidades nobiliarias de carácter 
perpetuo, á súa natureza honorífica hai que lle engadir a 
finalidade de manter vivo o recordo histórico ao cal se 
debe o seu outorgamento, razón pola cal a sucesión no 
título queda vinculada ás persoas que pertenzan á liñaxe 
do beneficiario da mercé. Este valor puramente simbólico 
é o que xustifica que os títulos nobiliarios perpetuos sub-
sistan na actual sociedade democrática, rexida polo prin-
cipio de igualdade de todos os cidadáns ante a lei.

Non obstante, as normas que regulan a sucesión nos 
títulos nobiliarios proceden da época histórica en que a 
nobreza titulada se consolidou como un estamento social 
privilexiado, e conteñen regras como o principio de mas-
culinidade ou preferencia do home, sen dúbida axustadas 
aos valores do antigo réxime, pero incompatibles coa 
sociedade actual na cal as mulleres participan plenamente 
na vida política, económica, cultural e social.

Esta plena igualdade do home e a muller en todas as 
esferas xurídicas e sociais recoñécese na Convención 

para a eliminación de todas as formas de discriminación 
contra a muller, adoptada en Nova York o 18 de decembro 
de 1979, e ratificada por España en 1984.

O principio de plena igualdade entre homes e mulle-
res débese proxectar tamén sobre as funcións meramente 
representativas e simbólicas, cando estas son recoñeci-
das e amparadas polas leis. Os sucesivos posuidores dun 
título de nobreza perpetuo limítanse a manter vivo o 
recordo dun momento do noso pasado histórico. É xusto 
que esta lei recoñeza que as mulleres teñen o mesmo 
dereito que os homes a realizar esta función de represen-
tar simbolicamente aquel dos seus antepasados que, 
polos seus méritos excepcionais, mereceu ser agraciado 
polo rei.

Artigo 1.

O home e a muller teñen igual dereito a suceder nas 
Grandezas de España e títulos nobiliarios, sen que se poi-
dan preferir as persoas por razón do seu sexo na orde 
regular de chamamentos.

Artigo 2.

Deixarán de producir efectos xurídicos aquelas previ-
sións da Real Carta de concesión do título que exclúan a 
muller dos chamamentos ou que prefiran o home en 
igualdade de liña e de grao ou só de grao en ausencia de 
preferencia de liña ou que contradigan de calquera modo 
o igual dereito a suceder do home e da muller.

Nestes supostos, os xuíces e tribunais integrarán a 
orde sucesoria propia do título aplicando a orde regular 
de suceder nas mercés nobiliarias, na cal, conforme o 
previsto polo artigo anterior, non se prefiren as persoas 
por razón do seu sexo.

Disposición transitoria única.

Na aplicación desta lei aos títulos nobiliarios concedi-
dos antes da súa vixencia observaranse as seguintes nor-
mas:

1. As transmisións do título xa acaecidas non se 
reputarán inválidas polo feito de se realizaren ao abeiro 
da lexislación anterior.

2. Se se pretendese a rehabilitación dun título nobi-
liario vacante, reputaranse válidas as transmisións reali-
zadas conforme a lexislación anterior ata o seu último 
posuidor legal, con respecto do cal, e observando as pre-
visións desta lei, deberá acreditar a relación de paren-
tesco quen solicite a rehabilitación.

3. Malia o previsto polo punto 1 desta disposición 
transitoria, esta lei aplicaráselles a todos os expedientes 
relativos a Grandezas de España e títulos nobiliarios que 
o día 27 de xullo de 2005 estivesen pendentes de resolu-
ción administrativa ou xurisdicional, tanto na instancia 
como en vía de recurso, así como aos expedientes que se 
promovesen a partir daquela data, na cal se presentou a 
orixinaria proposición de lei no Congreso dos Deputados. 
A autoridade administrativa ou xurisdicional ante quen 
penda o expediente ou o proceso concederalles de oficio 
trámite ás partes que compareceron co fin de alegaren o 
que ao seu dereito conveña de conformidade coa nova lei 
no prazo común de cinco días.

4. Quedan exceptuados do previsto no punto ante-
rior aqueles expedientes en que recaese sentenza firme 
no momento da entrada en vigor desta lei.

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas todas as disposicións de igual ou 
inferior rango que se opoñan ao establecido nesta lei.


