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no produir abrasió en la seva superfície (per mitjà de suc-
cessius transvasaments amb una pipeta o agitació amb 
una vareta de tefló) i s’han de transvasar les solucions 
d’extracció a un recipient per valorar-les després. No és 
necessari transvasar quantitativament la solució d’extrac-
ció.

3. Observacions: als efectes d’aquest Reial decret, si 
una vegada transvasada la solució d’extracció s’observen 
alteracions en les seves característiques físiques (terbo-
lesa, coloració, precipitació, etc.), els objectes d’assaig no 
es poden considerar aptes per a ús alimentari. En el cas 
d’objectes vidriats no s’admet el traspuat a l’exterior de la 
solució d’assaig en les mostres objecte d’anàlisi, una 
vegada que les mostres hagin estat condicionades (si així 
s’especifica en les instruccions d’ús), segons el que esta-
bleix el fabricant en compliment del Reglament (CE) núm. 
1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’oc-
tubre de 2004.

Article 12. Càlculs.

S’ha de calcular el contingut en plom i/o cadmi, mit-
jançant comparació amb la corresponent corba patró i 
tenint en compte el factor de dilució.

Article 13. Expressió de resultats.

Els resultats s’han d’expressar en mg/dm2 per als 
objectes de la categoria 1a i en mg/I per als objectes de les 
categories 2a i 3a. En els objectes classificats en la catego-
ria 1a la superfície que s’ha de considerar és la del nivell 
del simulant.

Si l’objecte és circular o regular s’ha de calcular a par-
tir del diàmetre o dimensió adequada. Si no ho és, es pot 
traçar el seu contorn sobre un paper mil·limetrat i a partir 
d’aquest calcular-ne la superfície, en els dos casos amb 
una precisió del dos per cent.

Article 14. Cessions màximes admissibles.

Els límits màxims admesos són els que s’especifiquen 
a continuació: 

Plom Cadmi

   
Categoria 1a  . . . . 0,8 mg/dm2 0,07 mg/dm2

Categoria 2a  . . . . . 4,0 mg/l 0,3 mg/l
Categoria 3a  . . . . 1,5 mg/l 0,1 mg/l

 Article 15. Tolerància dels resultats.

Quan un objecte no excedeixi les quantitats que asse-
nyala l’article 14 en més del 50 per cent, s’ha de conside-
rar que aquest objecte s’ajusta a les prescripcions 
d’aquest Reial decret si, almenys, tres objectes més amb 
forma, dimensions, decoració i vernís idèntics se sotme-
ten a una prova efectuada en les condicions d’assaig des-
crites, i les quantitats de plom i/o cadmi extretes d’aquests 
objectes no excedeixen de mitjana els límits fixats, sense 
que cap dels objectes excedeixi els esmentats límits en 
més del 50 per cent.

Disposició transitòria única. Data d’aplicació i pròrroga 
de comercialització.

1. Es prohibeix, a partir del 20 de maig de 2007, la 
fabricació i importació d’objectes de ceràmica destinats a 
entrar en contacte amb productes alimentaris que no 
s’ajustin al que disposa aquest Reial decret.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’au-
toritza la comercialització i utilització d’objectes de cerà-

mica destinats a entrar en contacte amb productes ali-
mentaris que estiguin al mercat abans de la data 
esmentada i que s’ajustin a les condicions que exigeix el 
Reial decret 1043/1990, de 27 de juliol, que ara es deroga, 
fins que en finalitzin les existències.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial 
decret, i en particular el Reial decret 1043/1990, de 27 de 
juliol.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que esta-
bleix l’article 149.1.16a de la Constitució i d’acord amb el 
que disposa l’article 40.4 de la Llei 14/1986,de 25 d’abril, 
general de sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Palma de Mallorca, 21 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 13324 ORDRE TAS/2383/2006, de 14 de juliol, per la 
qual es modifica l’Ordre TAS/1974/2005, de 15 de 
juny, per la qual es crea el Consell Tripartit per al 
seguiment de les activitats a desenvolupar per 
les mútues d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals de la Seguretat Social en matèria de 
prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la 
Seguretat Social. («BOE» 175, de 24-7-2006.)

Amb data 27 de juny de 2005 es va publicar en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» l’Ordre TAS/1974/2005, de 15 de 
juny, per la qual es crea el Consell Tripartit per al segui-
ment de les activitats a desenvolupar per les mútues d’ac-
cidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àm-
bit de la Seguretat Social. Aquesta Ordre regula, junta-
ment amb la creació del Consell, la seva estructura i com-
posició, funcions, règim de funcionament, adscripció i 
mitjans per portar a terme les seves funcions.

El Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya, 
en la reunió de 23 d’agost de 2005, va prendre l’acord 
d’adreçar al Govern de l’Estat un requeriment d’incompe-
tència contra la dita Ordre TAS/1974/2005, de 15 de juny, 
perquè considera que els articles 2 i 3 no respecten les 
competències assumides per la Generalitat de Catalunya 
en matèria de mútues d’accidents de treball i malalties 
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professionals, segons l’ordre de distribució de competèn-
cies constitucionalment i estatutàriament establert.

El requeriment d’incompetència es concreta a sol·licitar 
del Govern que adopti l’acord de modificar el contingut 
dels articles 2 i 3 de l’Ordre TAS/1974/2005, de manera que 
en la redacció de l’article 2 s’inclogui la participació dels 
representants de les administracions autonòmiques, i a 
l’article 3 es reconeguin les competències executives que 
corresponen a les comunitats autònomes quant a la coor-
dinació i tutela de la gestió de les actuacions de prevenció 
que porten a terme les mútues del seu territori respectiu.

En relació amb això, el Govern entén que a més de l’ac-
tivitat de prevenció de riscos laborals, enquadrada en l’àm-
bit material laboral, existeix una activitat de prevenció dins 
de l’àmbit de la Seguretat Social, i les mútues d’accidents 
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social 
exerceixen les seves funcions en els dos àmbits, com asse-
nyala l’article 68.2.b) de la Llei general de la Seguretat 
Social, que, quant al laboral, es remet al que disposa la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos labo-
rals. I l’àmbit material d’actuació del Consell Tripartit és 
precisament el de la Seguretat Social, de competència 
estatal, com es desprèn clarament de l’article 1 de l’Ordre 
requerida, les funcions del qual són de naturalesa mera-
ment informativa i de proposta, que no té contingut execu-
tiu.

Considerat tot això, tenint en compte el principi de col-
laboració que ha de regir les relacions entre les administra-
cions públiques i amb la finalitat que les administra-
cions autonòmiques competents puguin conèixer el 
contingut de les actuacions que dugui a terme el Consell 
Tripartit relacionades amb les activitats preventives en 
l’àmbit laboral, el Consell de Ministres, en la reunió del dia 
30 de setembre de 2005, en resposta al requeri-
ment esmentat, va adoptar un Acord pel qual es compro-
metia a fer una nova redacció de l’article 3 de l’Ordre 
TAS/1974/2005, de 15 de juny, per la qual es crea el Consell 
Tripartit per al seguiment de les activitats a desenvolupar 
per les mútues d’accidents de treball i malalties professio-
nals de la Seguretat Social en matèria de prevenció de ris-
cos laborals en l’àmbit de la Seguretat Social, que porta a 
terme la present norma.

En virtut d’això, a proposta del secretari d’Estat de la 
Seguretat Social, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Ad-
ministracions Públiques, i en ús de les facultats atorgades 
per l’article 40 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització 
i funcionament de l’Administració General de l’Estat, dis-
poso:

Article únic. Modificació de l’Ordre TAS/1974/2005, de 15 
de juny, per la qual es crea el Consell Tripartit per al 
seguiment de les activitats a desenvolupar per les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals 
de la Seguretat Social en matèria de prevenció de ris-
cos laborals en l’àmbit de la Seguretat Social.

S’afegeix un últim paràgraf a l’article 3 de l’Ordre 
TAS/1974/2005, de 15 de juny, amb el text següent:

«El Consell Tripartit ha d’informar la Comissió Nacional 
de Seguretat i Salut en el Treball de les propostes i infor-
mes als quals es refereixen els paràgrafs anteriors, relacio-
nats amb les activitats preventives en l’àmbit laboral.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de juliol de 2006.–El ministre de Treball i 
Afers Socials, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 13369 ESMENES de 1998 al Codi de formació, titulació 

i guàrdia per a la gent de mar (Codi de forma-
ció) (publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 120, de 20 de maig de 1997), adoptades 
el 9 de desembre de 1998 mitjançant la Resolu-
ció MSC.78 (70). («BOE» 176, de 25-7-2006.)

Resolució MSC.78 (70)
(aprovada el 9 de desembre de 1998)

Aprovació d’esmenes al Codi de formació, titulació i guàr-
dia per a la gent de mar (Codi de formació)

El Comitè de Seguretat Marítima,
Recordant l’article 28.b) del Conveni constitutiu de 

l’Organització Marítima Internacional, article que tracta de 
les funcions del Comitè,

Recordant a més l’article XII i la regla I/1.2.3 del Conveni 
internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia 
per a la gent de mar (Conveni de formació), 1978, denomi-
nat d’ara endavant «el Conveni», que tracten dels procedi-
ments d’esmena de la part A del Codi de formació, titulació 
i guàrdia per a la gent de mar (Codi de formació),

Manifestant una gran preocupació davant les contí-
nues pèrdues de vaixells que transporten càrregues sòli-
des a granel, a vegades sense deixar rastre, i la considera-
ble pèrdua de vides humanes que ocasionen,

Reconeixent la urgent necessitat de millorar en un grau 
més elevat els requisits mínims de competència de les tripu-
lacions dels vaixells que transporten càrregues sòlides a 
granel, a fi d’evitar que es produeixin aquests sinistres,

Havent examinat l’informe del Grup especial de treball 
sobre la seguretat dels vaixells de càrrega a granel convo-
cat pel Comitè en els seus períodes de sessions 67è i 68è,

Havent examinat així mateix, en el 70è període de ses-
sions, les esmenes a la part A del Codi de formació, pro-
posades i distribuïdes d’acord amb el que prescriu l’article 
XII 1) a) i) del Conveni,

1. Aprova, de conformitat amb l’article XII 1) a) iv) del 
Conveni, les esmenes al Codi de formació el text de les 
quals figura a l’annex de la present Resolució;

2. Determina, de conformitat amb l’article XII 1) a) 
vii) 2) del Conveni, que aquestes esmenes al Codi de for-
mació es consideren acceptades l’1 de juliol de 2002, lle-
vat que, abans d’aquesta data, més d’un terç de les parts 
o un nombre de parts les flotes mercants combinades de 
les quals representin com a mínim el 50 per 100 del 
tonatge brut de la flota mundial de vaixells mercants d’ar-
queig brut igual o superior a 100 hagin notificat que rebut-
gen les esmenes;

3. Invita les parts en el Conveni que prenguin nota 
que, de conformitat amb l’article XII 1) a) ix) del Conveni, 
les esmenes al Codi de formació adjuntes entren en vigor 
l’1 de gener de 2003, una vegada que hagin estat accepta-
des d’acord amb el que disposa el paràgraf 2 supra;

4. Demana al secretari general que, de conformitat 
amb l’article XII 1) a) v) del Conveni, enviï còpies certifica-
des de la present Resolució i del text de les esmenes que 
figuren a l’annex a totes les parts en el Conveni; i

5. Demana a més al secretari general que enviï 
còpies de la present Resolució i del seu annex als mem-
bres de l’Organització que no són parts en el Conveni.


