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MINISTERIO DA PRESIDENCIA
24046 ORDE PRE/3107/2002, do 5 de decembro,

pola que se modifican os anexos II dos reais
decretos 280/1994, do 18 de febreiro, e
569/1990, do 27 de abril, polos que se esta-
blecen os límites máximos de residuos de pra-
guicidas e o seu control en determinados pro-
ductos de orixe vexetal e animal. («BOE» 296,
do 11-12-2002.)

Os límites máximos de residuos de praguicidas regú-
lanse, para os productos de orixe vexetal e animal, polo
Real decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que
se establecen os límites máximos de residuos de pra-
guicidas e o seu control en determinados productos de
orixe vexetal, modificado por última vez polo Real decreto
198/2000, do 11 de febreiro, e polo Real decreto
569/1990, do 27 de abril, relativo á fixación de contidos
máximos de residuos de praguicidas sobre e nos pro-
ductos de orixe animal, modificado por última vez polo
Real Decreto 1800/1999, do 26 de novembro, respec-
tivamente. Así mesmo, de conformidade coas disposi-
cións derradeiras primeiras de ámbolos reais decretos,
os anexos foron sucesivamente actualizados.

A Directiva 2002/42/CE, da Comisión, do 17 de
maio, fixou novos límites máximos de residuos de pra-
guicidas en determinados productos de orixe vexetal,
incluídas as froitas e hortalizas, cereais e nos productos
alimenticios de orixe animal, por modificación dos
anexos das directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE, do Consello.

A Directiva 2002/66/CE, da Comisión, do 16 de
xullo, fixou novos límites máximos de residuos de pra-
guicidas en determinados productos de orixe vexetal,
incluídas as froitas e hortalizas, cereais e nos productos
alimenticios de orixe animal, por modificación dos
anexos das directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE, do Consello.

A Directiva 2002/71/CE, da Comisión, do 19 de
agosto, fixou novos límites máximos de residuos de pra-
guicidas (formotión, dimetoato e oxidemetón-metilo) nos
cereais, nos productos alimenticios de orixe animal e
en determinados productos de orixe vexetal, incluídas
as froitas e hortalizas, por modificación dos anexos das
directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE, do Consello.

A Directiva 2002/76/CE, da Comisión, do 6 de
setembro, fixou novos límites máximos de residuos de
praguicidas en determinados productos de orixe vexetal,
incluídas as froitas e hortalizas, e en cereais, por modi-
ficación dos anexos das directivas 86/362/CEE e
90/642/CEE, do Consello.

Atendendo á necesidade de incorporar ó ordenamen-
to xurídico interno as directivas 2002/42/CE,
2002/66/CE, 2002/71/CE e 2002/76/CE, modifícase,
por un lado, o anexo II do Real decreto 280/1994, con-
forme o establecido na súa disposición derradeira pri-
meira, unha vez elevada, pola Comisión Conxunta de
Residuos de Productos Fitosanitarios ós ministros de
Agricultura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Con-
sumo, a oportuna proposta de modificación. Así mesmo,
modifícanse as partes A e B do anexo II do Real decreto
569/1990, de conformidade coa súa disposición derra-
deira primeira, na redacción dada polo Real Decreto
2460/1996, do 2 de decembro.

No procedemento de elaboración desta disposición
foron consultados os sectores afectados e as comuni-
dades autónomas.

Na súa virtude, co previo informe favorable da Comi-
sión Interministerial para a Ordenación Alimentaria, por
proposta do ministro de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación e da ministra de Sanidade e Consumo, dispoño:

Artigo primeiro. Modificación do Real decreto
280/1994, do 18 de febreiro.

1. Modifícase o anexo II do Real decreto 280/1994,
coa substitución dos límites máximos de residuos que
nel figuran para as substancias activas bentazona, dime-
toato, formotión, lindano, oxidemetón-metil, paratión,
permetrín, piridato e quintoceno.

2. Modifícase o anexo II do Real decreto 280/1994,
coa inclusión dos límites máximos de residuos da subs-
tancia activa metsulfurón-metil.

3. Modifícase o anexo II do Real decreto 280/1994,
coa supresión dos límites máximos de residuos que nel
figuran para as substancias activas demetón-S-metil,
demetón-S-metil sulfona e ometoato.

4. Os límites máximos de residuos fixados para as
substancias activas mencionadas nos números 1 e 2
deste artigo son os que figuran no anexo I desta orde.

Artigo segundo. Modificación do Real decreto
569/1990, do 27 de abril.

1. Modifícase a parte A do anexo II do Real decreto
569/1990, do 27 de abril, relativo á fixación de contidos
máximos de residuos de praguicidas sobre e nos
productos de orixe animal, coa inclusión dos límites má-
ximos de residuos de praguicidas para as substancias
activas lindano, quintoceno e paratión, que figuran no
anexo II, número 1, desta orde.

2. Modifícase a parte B do anexo II do Real decreto
569/1990, do 27 de abril, relativo á fixación de contidos
máximos de residuos de praguicidas sobre e nos pro-
ductos de orixe animal, coa inclusión dos límites máxi-
mos de residuos de praguicidas para as substancias acti-
vas bentazona, oxidemetón-metilo e piridato que figuran
no anexo II, número 2, desta orde.

Disposición derradeira primeira. Títulos competen-
ciais.

Esta orde díctase ó amparo do artigo 149.1.13.a e
16.a da Constitución, que atribúe ó Estado a competen-
cia exclusiva sobre as bases e coordinación da prani-
ficación xeral da actividade económica e sobre as bases
e coordinación xeral da sanidade, respectivamente.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

1. Os límites máximos de residuos das substancias
activas lindano, permetrín e quintoceno entran en vigor
o día seguinte á publicación no «Boletín Oficial del Esta-
do» desta orde.

2. Os límites máximos de residuos da substancia
activa paratión entrarán en vigor o 1 de maio de 2003.

3. O resto de límites máximos de residuos contidos
na presente orde, correspondentes ás substancias acti-
vas bentazona, demetón-S-metil, demetón-S-metil sulfo-
na, dimetoato, formotión, metsulfurón-metil, ometoato,
oxidemetón-metil e piridato entrarán en vigor o 1 de
xaneiro de 2003.

Madrid, 5 de decembro de 2002.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación
e Excma. Sra. Ministra de Sanidade e Consumo.
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ANEXO I

A información contida neste anexo está agrupada por
substancias activas, figurando para cada unha delas
unha ficha no encabezamento da cal aparece o seu nome
común ou denominación oficial e a definición do residuo,
tal como corresponde no índice do anexo II do Real
decreto 280/1994.

Os valores dos límites máximos de residuos (LMR)
fixados para cada producto vexetal ou para cada grupo
de productos vexetais aparecen ordenados en tres
columnas segundo a orde con que figuran no anexo I
do Real decreto 280/1994.

Ó pé da ficha correspondente a cada substancia acti-
va figuran as notas explicativas das indicacións ou mar-
cas con que aparecen sinalados os nomes ou valores
de LMR que contén.

De conformidade co establecido no anexo I do Real
decreto 280/1994 e no número 3 do seu artigo 4, modi-
ficado polo Real decreto 198/2000, no epígrafe «12.
Varios» das fichas que conteñen os LMR de cada subs-
tancia activa soamente aparecerán os valores dos LMR
fixados especificamente para os productos transforma-
dos, quedando en branco nos demais casos.
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24047 ORDE PRE/3108/2002, do 9 de decembro,

pola que se amplían os termos municipais e
núcleos de poboación onde resultan de apli-
cación as medidas previstas no Real decreto
lei 7/2002, do 22 de novembro, sobre medidas
reparadoras en relación co accidente do buque
«Prestige». («BOE» 296, do 11-12-2002.)

A Orde PRE/3044/2002, do 3 de decembro, esta-
bleceu os termos municipais e núcleos de poboación
ós que resultaban de aplicación as medidas previstas
no Real decreto lei 7/2002, do 22 de novembro, sobre
medidas reparadoras en relación co accidente do buque
«Prestige», en cumprimento do disposto no parágrafo
terceiro do artigo primeiro do citado real decreto lei.

A evolución dos acontecementos determinou a exis-
tencia doutras zonas afectadas, ademais das previstas
na Orde PRE/3044/2002. Por isto a Delegación do
Goberno en Galicia, de acordo co disposto no artigo 1,
terceiro parágrafo, do Real decreto lei 7/2002, do 22
de novembro, propuxo a inclusión de novos municipios
ós que tamén son de aplicación as medidas previstas
no dito real decreto lei.

Na súa virtude, por proposta do delegado do Goberno
en Galicia, dispoño:

P r i m e i r o . — A m p l í a s e o a n e x o d a O r d e
PRE/3044/2002, do 3 de decembro, pola que se deter-
minan os termos municipais e núcleos de poboación
onde resultan de aplicación as medidas previstas no Real
decreto lei 7/2002, do 22 de novembro, sobre medidas
reparadoras en relación co accidente do buque «Pres-
tige», ós termos municipais e núcleos de poboación
incluídos na presente orde.

Segundo.—Esta orde entrará en vigor o mesmo día
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de decembro de 2002.

RAJOY BREY

ANEXO

Relación de termos municipais e núcleos de poboación
ós que se amplía o ámbito de aplicación territorial

do Real decreto lei 7/2002, do 22 de novembro

A Coruña: A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo.
Pontevedra: A Guarda, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu,

Cambados, Cangas, Catoira, Marín, Meaño, Moaña,
Nigrán, O Grove, O Rosal, Oia, Poio, Pontevedra, Redon-
dela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Vigo, Vilanova
de Arousa, Vilaboa e Vilagarcía de Arousa.

XEFATURA DO ESTADO
24244 LEI 45/2002, do 12 de decembro, de medi-

das urxentes para a reforma do sistema de
protección por desemprego e mellora da ocu-
pabilidade. («BOE» 298, do 13-12-2002.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O artigo 41 da Constitución española establece que
os poderes públicos deberán garantir un réxime público
de prestacións sociais, especialmente en caso de desem-
prego. Pola súa banda, a Estratexia Europea de Emprego
á que se refire o título VIII (antigo título VI bis) do Tratado
da Comunidade Europea, e as directrices sobre emprego
que anualmente aproba o Cumio de Xefes de Estado
e de Goberno, veñen xa desde o inicio do Proceso de
Luxemburgo insistindo en que os países da Unión Euro-
pea deben organiza-la protección por desemprego de
maneira que, xunto coas prestacións económicas nece-
sarias para afronta-las situacións de paro, os poderes
públicos dean oportunidades de formación e emprego
que posibiliten que os desempregados poidan encontrar
un traballo no menor tempo posible.

Aínda que este principio está implícito na actual nor-
mativa española, faltan mecanismos explícitos para o
poñer en marcha. Este mesmo principio, que constitúe
eixe de referencia na protección fronte ó desemprego,
foi referendado recentemente nas conclusións do Con-
sello Europeo de Barcelona.

A reforma das prestacións por desemprego que se
acomete con esta lei ten como obxectivos, de acordo
co principio xeral arriba exposto, os seguintes:

a) Facilitar oportunidades de emprego para tódalas
persoas que desexen incorporarse ó mercado de traballo.
Para isto, en primeiro lugar, desde o inicio da prestación
existirá un compromiso de actividade en virtude do cal
o desempregado terá dereito a que os servicios públicos
de emprego determinen o mellor itinerario de inserción,
de acordo coas súas capacidades profesionais e apti-
tudes para o traballo. Pola súa vez, todos aqueles bene-
ficiarios de prestacións que desexen traballar noutros
lugares con mellores oportunidades de emprego dispo-
rán de axudas para lles facilita-la mobilidade xeográfica.

Así mesmo, regúlase, con maiores garantías xurídicas
para o desempregado, o concepto de colocación ade-
cuada, no cal o determinante é que —sen prexuízo de
referencias xerais— os servicios públicos de emprego
poidan valorar esta adecuación en función das circuns-
tancias persoais, profesionais e a facilidade de despra-
zamento ó lugar de traballo. Igualmente, ademais da
axuda para a busca de emprego que presten os servicios
públicos de emprego, os beneficiarios de prestacións
por desemprego durante os cen primeiros días do cobro
da súa prestación non estarán obrigados a participar
en accións de mellora da súa ocupabilidade, pois, intac-
tas as súas capacidades para atoparen un emprego,
poderanas poñer en práctica por si mesmos, sen axuda,
se así o desexan, doutro tipo de accións do servicio
público de emprego. En calquera caso, tódalas accións
estarán á súa disposición.

Igualmente, favorécese que os desempregados maio-
res de cincuenta e dous anos beneficiarios de calquera
subsidio por desemprego poidan compatibilizar volun-
tariamente unha parte deste co traballo por conta allea,
permitindo así acumular períodos de cotización e recu-
perar carreiras de seguro tendo nun futuro unha mellor
pensión de xubilación.

Así mesmo, para os desempregados que desexen for-
mar parte dunha sociedade anónima laboral ou cons-
tituírse como socios traballadores ou socios de traballo
de cooperativas e opten por utilizar para iso a prestación
pendente de percibir, establécese que a capitalización
pode percibirse como pagamento único, destinado inte-
gramente á contribución necesaria para constituírse en
socio, ou como pagamento periódico para aboa-las coti-
zacións á Seguridade Social. Os que queiran constituírse
como traballadores autónomos poderán capitalizar ata


