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MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 5377 ORDE PRE/848/2006, do 21 de marzo, pola que 

se modifica a Instrución técnica complementa-
ria número 25 (ITC 25), sobre normas de segu-
ranza para a carga e descarga en portos, do 
Regulamento de explosivos, aprobado polo 
Real decreto 230/1998, do 16 de febreiro. 
(«BOE» 72, do 25-3-2006.)

O Real decreto 230/1998, do 16 de febreiro, polo que 
se aproba o Regulamento de explosivos, autoriza os 
ministerios do Interior e de Industria, Turismo e Comercio 
para actualizar os contidos técnicos das instrucións técni-
cas complementarias, cuxos textos se xuntan como 
anexos ao Regulamento aprobado por este real decreto, 
levándose a cabo a actualización conxunta cos restantes 
departamentos que teñan competencias nas respectivas 
materias e, especialmente, co Ministerio de Fomento 
canto ás ITC 24 e 25.

Mediante esta orde modifícase a Instrución técnica 
complementaria número 25 (ITC 25), en atención ás difi-
cultades prácticas para o seu cumprimento en portos de 
pequena dimensión, especialmente nos insulares. A 
modificación permite a exención do cumprimento dalgún 
dos preceptos dispostos na propia instrución, en casos 
determinados, cos informes previos oportunos e ditán-
dose en cada exención a observancia de condicións adi-
cionais de seguranza.

Unha vez analizada a distribución competencial na 
materia, determinouse que estas exencións parciais e 
dadas caso por caso, se establezan cos informes precepti-
vos e vinculantes das dúas comisións interministeriais 
permanentes, isto é, a de Armas e Explosivos e a de Coor-
dinación do Transporte de Mercadorías Perigosas. Ambas 
as comisións emitiron informe favorable da modificación 
da ITC 25 que se leva a efecto mediante esta orde.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Fomento 
e dos ministros do Interior e de Industria, Turismo e 
Comercio, dispoño:

Artigo único. Modificación do Regulamento de explosi-
vos, aprobado polo Real decreto 230/1998, do 16 de 
febreiro.

Engádese un punto 5 á Instrución técnica complemen-
taria número 25 (ITC 25) sobre normas de seguranza na 
carga e descarga de explosivos nos portos, do Regula-
mento de explosivos, aprobado polo Real decreto 230/
1998, do 16 de febreiro, que terá a seguinte redacción:

«5. Excepcións.

O Ministerio de Fomento, a través do director da 
autoridade portuaria correspondente ao porto en 
que se realiza a operación de carga ou descarga, 
poderá excepcionalmente eximir, de oficio ou por 
petición de parte interesada, do cumprimento dal-
gunhas condicións indicadas nos puntos anteriores, 
sempre que se establezan medidas adicionais de 
forma que a seguranza no transporte e manipula-
ción non se vexa comprometida. Con carácter pre-
vio á excepción que eventualmente se dite, serán 
preceptivos e vinculantes os informes da Comisión 
Interministerial Permanente de Armas e Explosivos 
e da Comisión para a Coordinación do Transporte de 
Mercadorías Perigosas.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de marzo de 2006.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Ministra de Fomento e ministros do Interior e de Indus-
tria, Turismo e Comercio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 5513 REAL DECRETO 250/2006, do 3 de marzo, polo 
que se modifica o Real decreto 929/1995, do 9 
de xuño, polo que se aproba o Regulamento 
técnico de control e certificación de plantas de 
viveiro de froiteiras. («BOE» 74, do 28-3-2006.)

O Real decreto 929/1995, do 9 de xuño, polo que se 
aproba o Regulamento técnico de control e certificación 
de plantas de viveiro de froiteiras, recolleu a lexislación 
nacional previa na materia e incorporou ao ordenamento 
xurídico interno unha normativa comunitaria integrada 
pola Directiva 92/34/CEE do Consello, do 28 de abril, rela-
tiva á comercialización de materiais de multiplicación de 
froiteiras e de chantóns de froiteira destinados á produ-
ción frutícola e por outras tres directivas da Comisión 
ditadas en desenvolvemento e conformidade con aquela.

Xurdiron novos problemas fitosanitarios que poden 
afectar a calidade das plantas de viveiro de cítricos como 
vehículo de transmisión ás plantacións e que se encon-
tran estudados de maneira suficiente como para podelos 
incorporar nas medidas de control e certificación das 
especies cítricas.

Así mesmo, para asegurar a calidade do material 
vexetal comercializado canto á súa identificación varietal, 
cómpre establecer a obriga de que todas as plantas de 
viveiro de cítricos estean inscritas no Rexistro de varieda-
des comerciais, que permitirá unha maior transparencia 
das variedades ofertadas, de seguranza para o comprador 
e evitará erros e sinonimias.

Este real decreto introduce as modificacións necesa-
rias para manter o citado rexistro actualizado nos aspec-
tos sanitarios e varietais das plantas de viveiro de espe-
cies cítricas.

Este real decreto foi sometido ao procedemento de 
información en materia de normas e regulamentacións 
técnicas previsto na Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 22 de xuño, modificada pola 
Directiva 98/48/CE do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 20 de xullo, incorporada ao ordenamento xurídico 
interno polo Real decreto 1337/1999, do 31 de xullo.

Na súa elaboración someteuse á consulta das entida-
des representativas dos sectores afectados e das comuni-
dades autónomas.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.13.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado 
competencia exclusiva en materia de bases e coordina-
ción da planificación xeral da actividade económica.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na 
súa reunión do día 3 de marzo de 2006,


