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Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor aos trinta días da súa publica-
ción no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 30 de novembro de 2005.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 19785 LEI 27/2005, do 30 de novembro, de fomento 
da educación e a cultura da paz. («BOE» 287, 
do 1-12-2005.)

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

O século XX foi un século de profundas contradicións. 
Foi un século en que se produciron avances inimaxina-
bles en multitude de ámbitos da vida. Desde os avances 
tecnolóxicos que nos poderían facer superar moitas 
enfermidades, reducir a pobreza e eliminar a fame, ata os 
cambios de cultura política que permitiron substituír for-
mas autoritarias de goberno por outras formas democrá-
ticas.

Non obstante, e malia estes avances, temos visto 
cómo o século XX se converteu nun dos séculos máis 
sanguentos da Historia. Dúas grandes guerras, a Guerra 
Fría, estalidos xenocidas en países como Bosnia, Ruanda 
ou Kosovo, ou grandes crises económicas que favorece-
ron o aumento de diferenzas entre os que máis teñen e os 
que non teñen nada, son claros indicadores das grandes 
contradicións do século que acabamos de deixar atrás.

Trátase, en definitiva, dun século en que prevaleceu 
de forma notable unha cultura da violencia que se carac-
teriza por poñer de manifesto sete inseguridades graves 
que, con moita frecuencia, xeran frustracións e, conse-
cuentemente, violencia a escalas moi diferentes. Estas 
sete inseguridades foron postas de manifesto polo Pro-
grama de Nacións Unidas para o Desenvolvemento 
(PNUD) en 1998 e son de tipo económico e financeiro, das 
rendas, cultural, sanitario, persoal, ambiental, e político e 
comunitario. Tales inseguridades atópanse na base das 
numerosas inxustizas e desigualdades que imperan tanto 
a escala local, como rexional, e mesmo mundial.

No marco da Década Internacional para a Cultura de 
Paz (2001-2010) proclamada polas Nacións Unidas, esta 
lei, recoñecendo o papel absolutamente decisivo que 
xoga a educación como motor de evolución dunha socie-
dade, pretende ser un punto de partida para substituír a 
cultura da violencia que definiu o século XX por unha cul-
tura de paz que ten que caracterizar o novo século.

A cultura de paz fórmana todos os valores, comporta-
mentos, actitudes, prácticas, sentimentos, crenzas, que 
acaban conformando a paz.

Esta cultura de paz tense que implantar a través de 
potenciar a educación para a paz, a non-violencia e os 
dereitos humanos, a través da promoción da investiga-
ción para a paz, a través da eliminación da intolerancia, a 

través da promoción do diálogo e da non-violencia como 
práctica para xeneralizar na xestión e transformación dos 
conflitos.

Esta lei –amparándose no punto a.2 do Programa de 
Acción sobre unha Cultura da Paz, aprobada pola Asem-
blea Xeral das Nacións Unidas en 1999– establece unha 
serie de medidas destinadas ao ámbito educativo e da 
investigación, co obxecto de establecer a cultura de paz e 
non-violencia na nosa sociedade.

Artigo 1.

1. España resolverá as súas controversias internacio-
nais de conformidade coa Carta de Nacións Unidas e os 
demais instrumentos internacionais dos cales é parte, 
colaborando no fortalecemento da paz e a seguridade 
internacional, a cooperación e os dereitos humanos.

2. O Goberno promoverá a paz a través de iniciativas 
de solidariedade, culturais e de investigación, de educa-
ción, de cooperación e de información.

3. Para tales fins, o Goberno establecerá mecanis-
mos de colaboración coas comunidades autónomas, as 
entidades locais, así como con outros entes e organismos 
do propio Estado. Así mesmo, e co mesmo obxectivo, 
establecerá convenios de colaboración cos organismos 
internacionais, e as entidades e ONG máis significativas 
no ámbito da paz.

Artigo 2.

Correspóndelle ao Goberno, para a realización dos 
fins mencionados en materia de cultura de paz:

1. Promover que en todos os niveis do sistema edu-
cativo as materias se impartan de acordo cos valores 
propios dunha cultura de paz, e a creación de materias 
especializadas en cuestións relativas á educación para a 
paz e os valores democráticos.

2. Impulsar, desde a óptica da paz, a incorporación 
dos valores de non-violencia, tolerancia, democracia, soli-
dariedade e xustiza nos contidos dos libros de texto, 
materiais didácticos e educativos, e os programas audio-
visuais destinados ao alumnado.

3. Promover a inclusión como contido curricular dos 
programas de educación iniciativas de educación para a 
paz a escala local e nacional.

4. Combinar o ensino dentro do sistema educativo 
coa promoción da educación para a paz para todos e 
durante toda a vida, mediante a formación de adultos nos 
valores mencionados.

5. Colaborar coa Organización de Nacións Unidas na 
promoción de institutos universitarios especializados.

6. Promover un incremento do coñecemento público 
e do ensino do dereito internacional humanitario e da 
lexislación sobre dereitos humanos.

7. Promover a formación especializada de homes e 
mulleres en técnicas de resolución de conflitos, negocia-
ción e mediación.

8. Promover as tarefas de construción da paz en 
áreas de conflito coa participación de persoal especiali-
zado.

9. O Goberno creará os mecanismos de consulta 
periódica coa sociedade civil e a vinculada e asociada cos 
movementos da paz para o adecuado cumprimento das 
disposicións contidas na presente lei.

Artigo 3.

O Goberno outorgará axudas para a realización de 
estudos e investigacións en materia de paz, e promoverá 
o recoñecemento das iniciativas sociais e dos medios de 
comunicación a favor da paz.
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Artigo 4.

O Goberno deberá:
1. Promover as accións e actuacións necesarias para 

desenvolver os contidos das convencións internacionais 
sobre a eliminación de toda forma de discriminación 
racial, discriminación contra a muller e discriminación 
derivada da orientación sexual.

2. Promover accións necesarias para contribuír á 
desmobilización e reintegración na sociedade de meno-
res implicados en conflitos.

Disposición adicional primeira.

O Goberno informará as Cortes Xerais das actuacións 
realizadas en materia de cultura de paz, así como dos 
recursos destinados a elas.

Disposición adicional segunda.

No marco da proclamación pola Asemblea Xeral da 
Nacións Unidas da década 2001-2010 «Decenio Interna-
cional da promoción dunha cultura de non-violencia e de 
paz en beneficio dos nenos do mundo», o Goberno bus-
cará o desenvolvemento de iniciativas concretas en mate-
ria de cultura de paz en plena coordinación coas organiza-
cións de Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a 
Cultura (UNESCO), e para a infancia (UNICEF).

Disposición transitoria única.

O Estado español formalizará –no prazo máis breve 
posible– a adhesión á Axenda da Haia para a Paz e a Xus-
tiza no Século XXI, e comprométese a desenvolver os 
programas e as propostas que nela se conteñen.

Disposición derradeira única.

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

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 30 de novembro de 2005.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE SANIDADE E CONSUMO

 19793 ORDE SCO/3719/2005, do 21 de novembro, 
sobre substancias para o tratamento da auga 
destinada á produción de auga de consumo 
humano. («BOE» 287, do 1-12-2005.)

O Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se 
establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de 
consumo humano, incorpora ao noso dereito interno a 
Directiva 98/83/CE do Consello, do 3 de novembro de 

1998, relativa á calidade da auga destinada ao consumo 
humano.

O obxectivo esencial desta norma é a protección da 
saúde humana asegurando o uso seguro das substancias 
utilizadas no tratamento da auga destinada á produción 
de auga de consumo humano.

No artigo 9, relativo ás substancias para o tratamento 
da auga, indícase que calquera substancia ou preparado 
que se engada á auga deberá cumprir a norma UNE-EN 
vixente en cada momento. Para tal efecto no anexo II faise 
referencia ás normas UNE-EN de substancias utilizadas 
no tratamento da auga de consumo humano.

Esta orde regula a actualización das substancias rela-
cionadas no anexo II do Real decreto 140/2003 e, ademais, 
dado que se observaron certos problemas na aplicación 
dos criterios sanitarios que recolle esa norma, establé-
cense requisitos adicionais de uso das devanditas subs-
tancias.

O establecemento destes requisitos de uso baséase 
no principio de precaución, co fin de que ningunha das 
substancias que se utilicen no tratamento ou distribución 
das augas destinadas ao consumo humano, nin tam-
pouco as impurezas asociadas a estas substancias, per-
manezan en concentracións superiores ao disposto na 
lexislación vixente, co fin de que non supoñan un menos-
cabo directo ou indirecto para a protección da saúde 
humana.

Por último, esta orde derroga a Resolución da Subse-
cretaría de Sanidade e Consumo, do 23 de abril de 1984, 
pola que se aproba a lista positiva de aditivos e coadxu-
vantes tecnolóxicos autorizados para o tratamento das 
augas potables de consumo público.

Esta disposición foi sometida ao procedemento de 
información en materia de normas e regulamentacións 
técnicas e de regulamentos relativos aos servizos da 
sociedade da información, previsto na Directiva 98/34/CE 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de xuño de 
1998, modificada pola Directiva 98/48/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 20 de xullo de 1998, así como 
no Real decreto 1337/1999, do 31 de xullo, que incorpora 
estas directivas ao ordenamento xurídico español.

Na súa elaboración foron oídos os sectores afectados, 
consultadas as comunidades autónomas, e emitiu 
informe preceptivo a Comisión Interministerial para a 
Ordenación Alimentaria.

Esta orde dítase de conformidade co establecido no 
artigo 9.1 e na disposición derradeira primeira do Real 
decreto 140/2003, do 7 de febreiro.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Obxecto.

Esta orde ten por obxecto protexer a saúde da 
poboación garantindo o uso adecuado das substancias 
empregadas para o tratamento da auga destinada á pro-
dución de auga de consumo humano, para o que se 
actualiza o anexo II do Real decreto 140/2003, do 7 de 
febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da 
calidade da auga de consumo humano.

Artigo 2.  Ámbito de aplicación.

1. Esta disposición será de aplicación a toda substan-
cia pura, ou que forme parte dun preparado, que se agre-
gue á auga ou sexa empregada nos procesos de trata-
mento da auga destinada á produción de auga de 
consumo humano e a súa distribución, e á auga de pro-
ceso utilizada na industria alimentaria, así como a todo 
produto utilizado para labores de mantemento do abaste-
cemento e a limpeza de superficies e equipamentos, que 
estean en contacto coa auga de consumo humano.


