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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.
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2. As substancias puras, ou que formen parte dun 
preparado, utilizadas nos labores de mantemento, desin-
crustación e limpeza nos procesos unitarios de tratamento 
baseados na tecnoloxía de membranas, serán incorpora-
das de acordo co procedemento previsto no artigo sétimo 
desta orde e rexeranse polo disposto no artigo 9 do Real 
decreto 140/2003 e a normativa que puidese ser de aplica-
ción.

Artigo 3. Requisitos de uso.

As substancias deberán cumprir os requisitos de uso 
segundo sinala o anexo, en relación con:

a) Lugar de aplicación: lugares onde se poderá utili-
zar cada substancia; no caso de utilizala noutro lugar, 
deberá ser autorizado pola autoridade sanitaria compe-
tente.

b) Condicións de uso: condicións para o fabricante, 
envasador, distribuidor ou para o xestor do tratamento.

c) Control analítico adicional: en aplicación do artigo 
18, puntos 3 e 4, do Real decreto 140/2003, establécense 
controis adicionais segundo a substancia utilizada, e a 
frecuencia de mostraxe deberá ser como mínimo a des-
crita para o autocontrol no anexo V do citado real 
decreto.

Artigo 4. Prohibicións de uso.

Queda prohibida a utilización, para os usos descritos 
no artigo 2, de calquera substancia pura, ou que forme 
parte dun preparado, que non cumpra os requisitos esta-
blecidos nesta orde e no Real decreto 140/2003.

Artigo 5. Información sobre as substancias.

Co fin de garantir que na utilización das substancias 
se cumpren as exixencias establecidas nesta orde e no 
Real decreto 140/2003, os fabricantes, envasadores e dis-
tribuidores das substancias e preparados deberanlles 
facilitar aos seus clientes a información suficiente, ade-
cuada e actualizada, a ser posible por lotes, que sexa 
indispensable para asegurar o cumprimento dos requisi-
tos de uso, sen prexuízo do cumprimento das obrigas 

establecidas na normativa vixente sobre substancias 
novas, clasificación, envasado e etiquetaxe de substan-
cias e preparados perigosos, rexistro, autorización e 
comercialización de biocidas e rexistro xeral sanitario de 
alimentos ou calquera outra normativa que puidese ser 
de aplicación.

Artigo 6. Actualización do anexo II do Real decreto 
140/2003.

O anexo desta disposición substitúe o anexo II do Real 
decreto 140/2003.

Artigo 7. Actualización técnica.

Á luz dos avances científicos e técnicos actualizarase 
esta disposición e o Ministerio de Sanidade e Consumo 
elaborará, se é o caso, guías técnicas sobre as substan-
cias definidas no artigo 2.11 do Real decreto 140/2003.

Disposición transitoria única. Período de adaptación 
para as poliacrilamidas.

Para o caso das poliacrilamidas, as condicións de uso 
a que se refire o artigo 3 e que están descritas no anexo 
serán exixibles aos seis meses a partir da entrada en vigor 
desta orde.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Derrógase a Resolución da Subsecretaría de Sanidade 
e Consumo, do 23 de abril de 1984, pola que se aproba a 
lista positiva de aditivos e coadxuvantes tecnolóxicos 
autorizados para o tratamento das augas potables de con-
sumo público.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de novembro de 2005.

SALGADO MÉNDEZ 
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