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a terme cap funció i en un lloc assenyalat per
aquest, mentre espera que se li assigni qualsevol
activitat.
El que estableixen els paràgrafs anteriors s’entén
sense perjudici del que disposa l’article 8.
4. El personal de vol a què es refereix aquest
article gaudeix d’un mínim de 96 dies lliures l’any,
com a descans setmanal i festes laborals, dels quals
almenys set s’han de gaudir cada mes. Durant
aquests dies lliures, que se li han de notificar per
endavant, el personal de vol no pot ser requerit
per a cap servei o activitat.
Aquests dies lliures no computen a l’efecte del
que preveu l’article 38 del text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors.
5. Mitjançant un conveni coectiu o, si no n’hi
ha, per un acord entre l’empresa i els representants
dels treballadors, el temps màxim de treball anual
s’ha de repartir al llarg de l’any de la manera més
uniforme possible.
6. Sempre que ho soicitin, les autoritats aeronàutiques i els òrgans competents en matèria d’aviació civil han de ser informats de les activitats
programades del personal de vol.
7. El personal de vol ha de gaudir d’una avaluació gratuïta de la seva salut amb caràcter previ
a la seva incorporació al treball i, posteriorment,
a intervals regulars, en els termes de l’article 22
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i de l’article 37.3 del
Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel
Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
Si s’escau, el que disposa el paràgraf anterior
s’entén complert amb la realització dels reconeixements mèdics periòdics exigits al personal de vol
de les aeronaus civils per obtenir i mantenir la validesa de les seves llicències, habilitacions, autoritzacions o certificats, de conformitat amb el que
estableixen les normes d’aviació civil reguladores
d’aquests reconeixements.
Article 14 bis. Temps de treball i descans del personal aeronàutic de terra.
Les disposicions comunes incloses als articles
8 i 9 d’aquest Reial decret són aplicables al personal
aeronàutic de terra de la manera que determinin
els convenis coectius i la normativa en vigor.
D’aquesta manera es determina l’activitat laboral
del personal aeronàutic de terra i el règim de descansos, amb respecte en tot cas del que disposa
la normativa en vigor en matèria de seguretat
aèria.»
Dos. S’introdueix una nova disposició addicional
sisena, amb la redacció següent:
«Disposició addicional sisena. Incompliment del
temps de treball i descans del personal aeronàutic.
Quan la Inspecció de Treball i Seguretat Social
en l’exercici de les seves funcions detecti que s’han
produït incompliments de les disposicions relatives
a les hores de treball o descans del personal aeronàutic que puguin afectar directament la seguretat
de les operacions de vol o de la navegació aèria,
ho ha de posar en coneixement de la Direcció General d’Aviació Civil als efectes oportuns.»
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Disposició addicional única. Subsistència de normes
preexistents en matèria de seguretat aèria.
La Circular operativa 16-B sobre limitacions de temps
de vol, màxims d’activitat aèria i períodes mínims de descans per a les tripulacions, aprovada per la Resolució de
la Direcció General d’Aviació Civil de 28 de juliol de 1995,
i el seu annex 1, aprovat per la Resolució de la Direcció
General d’Aviació Civil de 28 de maig de 2001, continuen
sent aplicables en el que no s’oposin al que disposa aquest
Reial decret.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret.
Disposició final única. Facultats d’aplicació i desplegament.
Es faculta els ministres de Treball i Afers Socials i
de Foment, en l’àmbit de les seves competències respectives, per dictar totes les disposicions que siguin
necessàries per desplegar i aplicar aquest Reial decret.
Madrid, 20 de febrer de 2004.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident segon del Govern
i ministre de la Presidència,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA
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ORDRE PRE/473/2004, de 25 de febrer, per
la qual es modifica l’annex I del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual
s’imposen limitacions a la comercialització i a
l’ús de determinades substàncies i preparats
perillosos (èter de pentabromodifenil, èter d’octabromodifenil). («BOE» 50, de 27-2-2004.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va
establir una sèrie de limitacions a la comercialització
i a l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos
i es va dictar d’acord amb la normativa de la Unió Europea
que regula aquesta matèria. Aquesta la constitueixen
la Directiva 76/769/CEE del Consell, de 27 de juliol,
«relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres que limiten la comercialització i l’ús de determinades substàncies
i preparats perillosos» i les seves posteriors modificacions i adaptacions al progrés tècnic.
El Reial decret esmentat ha experimentat nombroses
modificacions a l’annex I, com a conseqüència de l’evolució de la normativa comunitària en la matèria i de
la necessitat d’augmentar els nivells de protecció de la
salut humana i del medi ambient.
L’annex I, part 1, del dit Reial decret inclou els diferents punts que es refereixen a determinades substàncies o preparats perillosos, i s’hi indiquen les limitacions
que els afecten.
L’última inclusió de nous punts va ser la dels números
42 i 43, que es va aprovar per l’Ordre PRE/730/2003,
de 25 de març, que va incorporar al nostre dret intern
les directives 2002/45/CE i 2002/61/CE del Parlament
Europeu i del Consell.
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La Directiva 2003/11/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 6 de febrer de 2003, modifica per vint-iquatrena vegada la Directiva 76/769/CEE del Consell
respecte a la comercialització i l’ús de determinades
substàncies i preparats perillosos i regula l’èter de pentabromodifenil i l’èter d’octabromodifenil.
Aquests compostos s’usen com a piroretardants i se
n’ha demostrat la perillositat per al medi ambient, i a
més pot haver-hi exposició infantil a través de la llet
materna. Les limitacions proposades són conseqüència
de la seva recent avaluació de riscos a l’àmbit comunitari,
i tenen per objecte protegir la salut i el medi ambient.
Aquesta Ordre, que es dicta en ús de les facultats
atribuïdes a la disposició final segona del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, incorpora al nostre
ordenament jurídic la dita Directiva 2003/11/CE del Parlament Europeu i del Consell.
En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat
els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum, de Medi Ambient i de Ciència i Tecnologia,
disposo:
Primer. Modificació de l’annex I del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre.—S’afegeixen a l’annex
I, part 1, del Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització
i a l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos, els punts 44 (èter de pentabromodifenil) i 45 (èter
d’octabromodifenil), que figuren a l’annex d’aquesta
Ordre amb les seves limitacions corresponents.
Segon. Pròrroga de comercialització.—Les substàncies i els preparats perillosos, així com els articles que
els continguin, que s’indiquen en els punts 44 i 45 de
l’annex, es poden seguir comercialitzant i utilitzant, de
conformitat amb la normativa actual vigent, fins al 15
d’agost de 2004.
Tercer. Entrada en vigor.—Aquesta Ordre entra en
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 25 de febrer de 2004.
ARENAS BOCANEGRA
Excmes. Sres. Ministres de Sanitat i Consum i de Medi
Ambient i Excm. Sr. Ministre de Ciència i Tecnologia.
ANNEX
Denominació de les substàncies dels
grups de substàncies o de preparats

Limitacions comunes als
punts 44 i 45

núm. 44 (èter de pentabro- 1. No es pot posar al mermodifenil) (èter de difenil,
cat o usar-se com a
derivat pentabromat) C12
substància o compoH5 Br5 0.
nent de substàncies o
de preparats en concentracions superiors
al 0,1% en massa.
núm. 45 (èter d’octabromo- 2. No es poden posar al
difenil) (èter de difenil,
mercat els articles que
derivat octabromat) C12
continguin,
ells
H2 Br8 0.
mateixos o les seves
peces piroresistents,
aquesta substància en
concentracions superiors al 0,1% en massa.
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REIAL DECRET 334/2004, de 27 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els
cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el
cos d’inspectors d’educació. («BOE» 51,
de 28-2-2004.)

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, a l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena, estableix que, entre altres, són bases del
règim estatutari dels funcionaris públics docents, a més
de les que recull la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, modificada
per la Llei 23/1988, de 28 de juliol, les que estableix
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, les regulades per la mateixa
Llei per a l’ingrés a la funció pública docent i la mobilitat
dels cossos docents, i encarrega al Govern el seu desplegament reglamentari en els aspectes que siguin
necessaris per garantir el marc comú bàsic d’aquesta
funció pública docent.
En la millora de la qualitat de l’educació, objectiu
primordial de la Llei esmentada, el professorat hi té un
paper fonamental. És la raó per la qual s’ha de posar
una atenció especial en els processos de selecció dels
qui accedeixen a la funció pública docent, de manera
que aquesta selecció asseguri al màxim la incorporació
dels aspirants més idonis. Per a això, el sistema de selecció ha d’atendre criteris derivats tant de la seva capacitat
i preparació, tal com es manifesten en unes proves, com
de la seva experiència i mèrits anteriors que permetin
confiar en el bon exercici d’aquesta funció.
La Llei, en diversos preceptes i, especialment, a la
disposició addicional onzena, regula els elements fonamentals que han de configurar el sistema d’ingrés i accessos a la funció pública docent, de manera que es proporcioni als sistemes esmentats l’homogeneïtat necessària per garantir la mobilitat posterior dels funcionaris
públics docents a través dels concursos de trasllats d’àmbit nacional, igualment previstos a la Llei.
D’altra part, a la disposició addicional novena es creen
els cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i catedràtics d’arts
plàstiques i disseny, per la qual cosa, així mateix, i d’acord
amb el que disposa la disposició addicional onzena, es
regulen els elements fonamentals que han de configurar
el sistema d’ingrés i accessos a aquests cossos.
Juntament amb aquestes previsions bàsiques, es
regulen els altres aspectes necessaris per assegurar el
funcionament normal del servei públic educatiu.
Aquesta norma reglamentària ha estat objecte de consulta a les comunitats autònomes, s’ha complert el que
preveu l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny,
modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, d’òrgans
de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, i ha rebut informe de la Comissió
Superior de Personal. Així mateix ha estat sotmesa a
informe del Consell Escolar de l’Estat. Quant a les equivalències que es declaren a la disposició addicional única
del Reglament que aprova aquest Reial decret, el seu
contingut ha estat objecte d’acord previ amb les comunitats autònomes.

