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facilitar, basant-se en el principi de reciprocitat i d’acord 
amb la legislació vigent en cada Estat, l’obtenció del títol 
legal sobre els locals i immobles en què s’estableixin els 
instituts. Així mateix, han d’ajudar a negociar les millors 
condicions possibles de compra o lloguer.

3. Les parts contractants han de tenir al seu càrrec 
totes les despeses del funcionament dels seus instituts.

Article 8.

El personal dels instituts que no sigui nacional de l’Es-
tat receptor ni resideixi permanentment en el territori de 
l’Estat receptor abans de la seva feina als instituts, està 
exempt, basant-se en el principi de reciprocitat, de l’obliga-
ció de tenir un permís de treball i s’ha d’acollir al règim 
laboral i de Seguretat Social de l’Estat remitent.

El personal dels instituts que sigui nacional de l’Estat 
receptor o que resideixi permanentment en el territori de 
l’Estat receptor abans de la seva feina als instituts, s’ha 
d’acollir a la legislació laboral i de Seguretat Social de l’Es-
tat receptor, llevat que per convenis internacionals en vigor 
per a les parts contractants es prevegi una altra cosa.

Article 9.

El règim fiscal del present Conveni és el que estableix 
el Conveni entre el Govern d’Espanya i el Govern de la 
República Popular de Polònia per evitar la doble imposició 
respecte als impostos sobre la renda i el capital, fet a 
Madrid el 15 de novembre de 1979.

Article 10.

Les possibles controvèrsies relacionades amb la inter-
pretació i realització del present Conveni es resolen per via 
diplomàtica.

Article 11.

El present Conveni s’aplica provisionalment a partir del 
moment de la seva signatura.

Article 12.

1. El present Conveni està sotmès a acceptació o rati-
ficació de conformitat amb la legislació de l’Estat de cada 
part contractant, la qual cosa es confirma mitjançant l’inter-
canvi de notes. El Conveni entra en vigor en la data en què 
es rebi l’última notificació per la qual les parts contractants 
es comuniquin recíprocament haver complert tots els 
requisits interns exigits per la seva legislació nacional.

2. Amb el consentiment de les parts contractants es 
poden introduir en qualsevol moment modificacions al 
present Conveni, que han de tenir forma de protocols inde-
pendents i constituir una part integrant del Conveni.

3. El present Conveni se signa per un període de cinc 
anys i es renova automàticament per successius períodes 
de cinc anys, sempre que cap de les parts contractants el 
rescindeixi mitjançant una comunicació escrita, almenys 
sis mesos abans del seu venciment.

Fet a Varsòvia, el 30 de setembre de 2005, en dos exem-
plars a un sol efecte, en els idiomes espanyol i polonès 
cadascun, tots dos amb el mateix valor. 

Pel Govern del Regne
d’Espanya

Pel Govern
de la República de Polònia

Rafael Mendívil Peydro Boguslaw Zaleski

Ambaixador d’Espanya Subsecretari d’Estat

 El present Conveni s’aplica provisionalment des del 30 
de setembre de 2005, data de la seva signatura, segons el 
que estableix l’article 11.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 27 d’octubre de 2005.–El secretari general 

tècnic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 19793 ORDRE SCO/3719/2005, de 21 de novembre, 

sobre substàncies per al tractament de l’aigua 
destinada a la producció d’aigua de consum 
humà. («BOE» 287, d’1-12-2005.)

El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’es-
tableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà, incorpora al nostre dret intern la Directiva 
98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a 
la qualitat de l’aigua destinada al consum humà.

L’objectiu essencial d’aquesta norma és la protecció 
de la salut humana garantint l’ús segur de les substàncies 
utilitzades en el tractament de l’aigua destinada a la pro-
ducció d’aigua de consum humà.

A l’article 9, relatiu a les substàncies per al tractament 
de l’aigua, s’indica que qualsevol substància o preparat 
que s’afegeixi a l’aigua ha de complir la norma UNE-EN 
vigent en cada moment. A aquest efecte, a l’annex II es fa 
referència a les normes UNE-EN de substàncies utilitza-
des en el tractament de l’aigua de consum humà.

Aquesta Ordre regula l’actualització de les substàn-
cies detallades a l’annex II del Reial decret 140/2003 i, a 
més, atès que s’han observat certs problemes en l’aplica-
ció dels criteris sanitaris que recull aquesta norma, s’esta-
bleixen requisits addicionals d’ús de les substàncies 
esmentades.

L’establiment d’aquests requisits d’ús es basa en el 
principi de precaució, per tal que cap de les substàncies 
que s’utilitzin en el tractament o distribució de les aigües 
destinades al consum humà, ni tampoc les impureses 
associades a aquestes substàncies, hi apareguin en con-
centracions superiors al que disposa la legislació vigent, 
amb la finalitat que no suposin un menyscabament 
directe o indirecte per a la protecció de la salut humana.

Finalment, aquesta Ordre deroga la Resolució de la 
Subsecretaria de Sanitat i Consum de 23 d’abril de 1984, 
per la qual s’aprova la llista positiva d’additius i coadju-
vants tecnològics autoritzats per al tractament de les 
aigües potables de consum públic.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment 
d’informació en matèria de normes i reglamentacions 
tècniques i de reglaments relatius als serveis de la socie-
tat de la informació, previst a la Directiva 98/34/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny de 1998, 
modificada per la Directiva 98/48/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 20 de juliol de 1998, així com en el 
Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora 
aquestes directives a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a la seva elaboració han estat escoltats els sectors 
afectats, consultades les comunitats autònomes, i ha 
emès l’informe preceptiu la Comissió Interministerial per 
a l’Ordenació Alimentària.

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que 
estableixen l’article 9.1 i la disposició final primera del 
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte protegir la salut de la 
població garantint l’ús adequat de les substàncies utilitza-
des per al tractament de l’aigua destinada a la producció 
d’aigua de consum humà, per a la qual cosa s’actualitza 
l’annex II del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual 
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 
de consum humà.
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Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquesta disposició és aplicable a tota substància 
pura, o que formi part d’un preparat, que s’agregui a l’ai-
gua o sigui emprada en els processos de tractament de 
l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà 
i la seva distribució, i a l’aigua de procés utilitzada en la 
indústria alimentària, així com a tot producte utilitzat per 
a tasques de manteniment del proveïment i la neteja de 
superfícies i equips, que estiguin en contacte amb l’aigua 
de consum humà.

2. Les substàncies pures, o que formin part d’un pre-
parat, utilitzades en les tasques de manteniment, desin-
crustació i neteja en els processos unitaris de tractament 
basats en la tecnologia de membranes, s’han d’incorpo-
rar d’acord amb el procediment que preveu l’article setè 
d’aquesta Ordre, i es regeixen pel que disposa l’article 9 
del Reial decret 140/2003 i la normativa que pugui ser 
aplicable.

Article 3. Requisits d’ús.

Les substàncies han de complir els requisits d’ús 
segons assenyala l’annex, en relació amb:

a) Lloc d’aplicació: llocs on es pot utilitzar cada subs-
tància; en el cas de fer-la servir en un altre lloc, ha de ser 
autoritzat per l’autoritat sanitària competent.

b) Condicions d’ús: condicions per al fabricant, 
envasador, distribuïdor o per al gestor del tractament.

c) Control analític addicional: en aplicació de l’arti-
cle 18, apartats 3 i 4, del Reial decret 140/2003, s’establei-
xen controls addicionals segons la substància utilitzada, i 
la freqüència de mostreig ha de ser com a mínim la des-
crita per a l’autocontrol a l’annex V del Reial decret 
esmentat.

Article 4. Prohibicions d’ús.

Queda prohibida la utilització, per als usos descrits a 
l’article 2, de qualsevol substància pura, o que formi part 
d’un preparat, que no compleixi els requisits que establei-
xen aquesta Ordre i el Reial decret 140/2003.

Article 5. Informació sobre les substàncies.

A fi de garantir que en la utilització de les substàncies 
es compleixen les exigències que estableixen aquesta 
Ordre i el Reial decret 140/2003, els fabricants, envasadors 

i distribuïdors de les substàncies i preparats han de facili-
tar als seus clients la informació suficient, adequada i 
actualitzada, si pot ser per lots, que sigui indispensable 
per assegurar el compliment dels requisits d’ús, sense 
perjudici del compliment de les obligacions que estableix 
la normativa vigent sobre substàncies noves, classifica-
ció, envasament i etiquetatge de substàncies i preparats 
perillosos, registre, autorització i comercialització de bio-
cides i registre general sanitari d’aliments o qualsevol 
altra normativa que pugui ser aplicable.

Article 6. Actualització de l’annex II del Reial decret 
140/2003.

L’annex d’aquesta disposició substitueix l’annex II del 
Reial decret 140/2003.

Article 7. Actualització tècnica.

Aquesta disposició s’ha d’actualitzar d’acord amb els 
avenços científics i tècnics, i el Ministeri de Sanitat i Con-
sum ha d’elaborar, si s’escau, guies tècniques sobre les 
substàncies que defineix l’article 2.11 del Reial decret 
140/2003.

Disposició transitòria única. Període d’adaptació per a 
les poliacrilamides.

Per al cas de les poliacrilamides, les condicions d’ús a 
què es refereix l’article 3 i que es descriuen a l’annex són 
exigibles al cap de sis mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroga la Resolució de la Subsecretaria de Sanitat i 
Consum, de 23 d’abril de 1984, per la qual s’aprova la 
llista positiva d’additius i coadjuvants tecnològics autorit-
zats per al tractament de les aigües potables de consum 
públic.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 de novembre de 2005.

SALGADO MÉNDEZ 
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