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Sr. Juan Ignacio López de Borbón.
Sr. Sergio López Saz.
Sr. Ismael H. Lor Vicente.
Sr. Sergio Maldonado Franco.
Sr. Íñigo Maldonado Franco.
Sr. Juan Ramón Maneiro Cruz.
Sr. Rafael Martínez Mico.
Sr. José L. Moreno Murcia.
Sr. Francisco Moro Aller.
Sr. José María Muñoz Damián.
Sr. Alberto Mústienes Luesma.
Sr. Juan Jesús Nieto Mesa.
Sr. Antonio Novo Ferreiro.
Sr. José Gabino Nve Hernández.
Sr. Carlos Oriz García.
Sr. José Ignacio Pacho González.
Sr. David Paños Saa.
Sr. José M. Pazos Vidal.
Sr. Felipe A. Perla Muedra.
Sr. Jesús Mariano Piñan del Blanco.
Sr. José Manuel Ripollés Barros.
Sr. Iván Jesús Rivas Rodríguez.
Sr. Eduardo Rodríguez Alonso.
Sr. Pedro Rodríguez Álvarez.
Sr. Miguel Sánchez Alcázar.
Sr. José M. Sencianes López.
Sr. José Ramón Solar Ferro.
Sr. Juan A. Tornero Ródenas.
Sr. Feliciano Vegas Javier.
Sr. José Ignacio Viciosa García.
Sr. Edgar Vilardell Iniesta.
Sr. Luis Puga Gándara.
Sr. Rafael Salcedo Aguilar.
Sr. Joaquín Castro Rodrigo.
Sr. Evaristo Álvarez Cires.
Sr. Ignacio J. Romero Romero.
Sr. Fernando Martínez Morgade.
B) Personal mort pertanyent a les forces i els cossos 

de seguretat de l’Estat:

Nom i cognoms
Sr. Domingo Julio Gómez Franco.
Sr. Jaime Pérez Fortes.
Sr. José Andrés Ygarza Palou.
Sr. Francisco Javier García Gimeno.
Sr. Miguel Luis Martínez Vázquez.
Sr. José María Martínez de Rituerto García.

C) Personal diplomàtic mort:

Nom i cognoms
Sr. Jaime Ruiz del Árbol y Soler de Cornellá.
Sr. Felipe Sáenz de Cabezón.
Sr. Francisco Molins Artola.

D) Periodistes morts en conflictes armats fora 
d’Espanya:

Nom i cognoms
Sr. José Couso Permuy.
Sr. Julio Anguita Parrado.
Sr. Ricardo Ortega Fernández.
Sr. Julio Fuentes Serrano.
Sr. Jordi Pujol i Puente.
Sr. Juan Antonio Rodríguez Moreno.
Sr. Miguel Gil Moreno.

2. Així mateix, en atenció a les circumstàncies espe-
cials que es van donar en la producció de lesions que van 
determinar la seva qualificació de gran invalidesa, es 
reconeixen indemnitzacions de 390.000 euros a favor del 
següent personal pertanyent al cos de la Guàrdia Civil:

Nom i cognoms

Sr. Máximo Álvarez Álvarez.

3. Les persones que, en els termes que preveu 
l’article 5, es considerin amb dret a percebre les indemni-
tzacions com a beneficiaris dels morts que inclou l’apartat 
1 d’aquesta disposició poden sol·licitar la concessió de les 
quantitats que els puguin correspondre en el termini d’un 
any des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret llei.

Disposició final primera. Habilitació de desplegament.

S’autoritza el Govern per dictar totes les disposicions 
que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament 
d’aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Crèdits.

De conformitat amb el que estableix la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, general pressupostària, s’adopten els 
acords necessaris per habilitar els crèdits que siguin 
necessaris per atendre les quanties de les obligacions que 
deriven de l’aplicació d’aquest Reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 de novembre de 2004.
JUAN CARLOS R.

 La presidenta del Govern en funcions,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 19241 ORDRE SCO/3664/2004, d’11 de novembre, per 

la qual es modifica l’annex III del Reial decret 
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes 
cosmètics. («BOE» 273, de 12-11-2004.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre pro-
ductes cosmètics, va recopilar en un sol text tota la norma-
tiva existent sobre aquesta matèria, i es va adaptar a la 
legislació comunitària. Els annexos del Reial decret esmen-
tat han estat modificats sis vegades mitjançant les ordres 
ministerials de 4 de juny de 1998, de 26 d’abril de 1999, 
de 3 d’agost de 2000, SCO/249/2003, SCO/1448/2003 i 
SCO/2592/2004.

Actualment s’han produït dues noves adaptacions al 
progrés tècnic dels annexos de la Directiva marc de cos-
mètics 76/768/CEE mitjançant les directives 2004/87/CE 
i 2004/88/CE de la Comissió, totes dues de 7 de setembre 
de 2004.

Aquesta Ordre, que es dicta sobre la base de l’habilita-
ció que conté la disposició final primera del Reial decret 

(Aquest Reial  decret lei es publica tenint en compte les correc-
cions d´errors publicades al «BOE» núm. 280, de 20 de novembre 
de 2004, i al «BOE» núm. 282, de 23 de novembre de 2004.)
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1599/1997, transposa al nostre dret intern les directives 
esmentades en el paràgraf anterior.

En virtut d’això, disposo:
Primer. Modificació de l’annex III del Reial decret 

1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmè-

tics.—L’annex III del Reial decret 1599/1997, de 17 d’octu-
bre, sobre productes cosmètics, es modifica de la 
manera següent:

a) A la primera part s’afegeixen els números d’or-
dre 96 i 97 següents: 

Número 
d’ordre Substàncies

Restriccions
Condicions d’ús

i advertències que han 
de constar obligatòria-
ment en l’etiquetatgeCamp d’aplicació i/o ús Concentració màxima en producte acabat

Altres 
limitacions
i exigències

A b c d e f

96 Mesc de xilè (núm. 
CAS 81-15-2)

Tots els productes cosmè-
tics, excepte els productes 
per a la higiene bucal.

a) 1,0 % en fragància final.
b) 0,4 % en aigua de colònia.
c) 0,03 % en els altres productes.

97 Mesc de cetona 
(núm. CAS 81-14-1)

Tots els productes cosmè-
tics, excepte els productes 
per a la higiene bucal.

c) 1,4 % en fragància final.
d) 0,56 % en aigua de colònia.
c) 0,042 % en els altres productes.

 b) A la segona part:
1. La data 30.9.2004, de la columna g, que correspon 

als números de referència 1 a 60, se substitueix per la 
data 31.12.2005.

2. S’eliminen els números de referència 61 i 62.

Segon. Entrada en vigor.—Aquesta Ordre entra en 
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 11 de novembre de 2004.

SALGADO MÉNDEZ 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 19309 REIAL DECRET 2128/2004, de 29 d’octubre, pel 
qual es regula el sistema d’informació geo-
gràfica de parcel·les agrícoles. («BOE» 274, 
de 13-11-2004.)

Des del seu establiment el 1993, en virtut del Regla-
ment (CEE) núm. 3508/92 del Consell, de 27 de novembre 
de 1992, el sistema integrat de gestió i control ha estat 
compost, entre altres elements, per les declaracions o sol-
licituds d’ajuda «superfícies» i per un sistema alfanumèric 
d’identificació de les parcel·les agrícoles elaborat a partir 
de plans, documents cadastrals, altres referències carto-
gràfiques de fotografies aèries o imatges espacials, o 
altres referències justificatives.

El sistema d’identificació de parcel·les, a què fa refe-
rència l’article 2 de l’esmentat Reglament (CEE) núm. 
3508/92, ha estat basat a Espanya en la referenciació 
cadastral existent per a tot el territori nacional, cosa que 
ha permès la realització del control administratiu de totes 
les superfícies declarades amb mitjans informàtics i la 
seva localització sobre el terreny mitjançant la cartografia 
cadastral.

Durant els anys de funcionament del sistema integrat 
de gestió i control, la Comissió Europea ha avaluat l’eficà-
cia del sistema i ha destacat les dificultats trobades en 
realitzar el control administratiu de les superfícies decla-
rades i, en particular, els costos i els terminis necessaris 
per resoldre les anomalies en les declaracions.

Per resoldre aquests problemes i d’acord amb l’expe-
riència adquirida en una sèrie d’estats membres, el Regla-
ment (CE) núm. 1593/2000 del Consell, de 17 de juliol 
de 2000, que modifica el Reglament (CEE) núm. 3508/92, 
pel qual s’estableix un sistema integrat de gestió i control 
(SIGC) de determinats règims d’ajuda comunitaris, obliga 
a crear un sistema gràfic digital d’identificació de parcel-
les agrícoles, utilitzant les tècniques informàtiques d’in-
formació geogràfica.

Com a conseqüència d’això, l’1 de gener de 2005 cada 
Estat membre ha de disposar d’una base de dades gràfica 
de totes les parcel·les de conreu digitalitzades, amb una 
precisió equivalent, almenys, a una cartografia 1:10.000.

El Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre de 2003, pel qual s’estableixen disposicions 
comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el marc 
de la política agrícola comuna i s’instauren determinats 
règims d’ajuda als pagesos i pel qual es modifiquen 
diversos reglaments, deroga el Reglament (CEE) núm. 
3508/92, però conté, a l’article 20, les mateixes obligaci-
ons en relació amb el sistema d’identificació de les parcel-
les agrícoles. Les disposicions d’aplicació del reglament 
esmentat, pel que fa al sistema integrat de gestió i con-
trol, s’estableixen al Reglament (CE) núm. 796/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril.

L’article 23.3 de l’esmentat Reglament (CE) núm. 
1782/2003 disposa que cada Estat membre ha de nome-
nar una autoritat encarregada de la coordinació dels con-
trols establerts en l’àmbit del sistema integrat de gestió i 
control. L’autoritat competent a Espanya per dur a terme 
la coordinació és el Fons Espanyol de Garantia Agrària 
(FEGA), en virtut del que disposa l’article 3.6 del Reial 
decret 1441/2001, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
seu estatut. Així mateix, li correspon el seguiment de les 
actuacions de les comunitats autònomes en matèria de la 
seva competència, per tal de garantir l’aplicació harmo-
nitzada en el territori nacional de la reglamentació comu-
nitària, així com el seguiment de l’aplicació harmonitzada 
en el territori nacional dels controls i les sancions que, 
derivats de la reglamentació comunitària, hagin d’aplicar 
les comunitats autònomes d’acord amb les seves compe-
tències.

Així mateix, el Reglament (CE) núm. 2366/1998 de la 
Comissió, de 30 d’octubre de 1998, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del règim d’ajuda a la producció 
de l’oli d’oliva, desenvolupa les característiques del sis-
tema d’informació geogràfica oleícola que preveu l’arti-
cle 2.1 del Reglament (CE) núm. 1638/1998 del Consell, 
de 20 de juliol de 1998.

Per tal d’establir el marc de col·laboració tècnica, 
financera i administrativa per a la generació del sistema 


