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 19542 ENTRADA en vigor del Bescanvi de notes rela-
tiu a la fiscalitat dels rendiments de l’estalvi 
entre el Regne dels Països Baixos en nom 
d’Aruba i el Regne d’Espanya, fet a Madrid i 
l’Haia els dies 26 de novembre de 2004 i 11 
d’abril de 2005. («BOE» 284, de 28-11-2005.)

El Bescanvi de notes relatiu a la fiscalitat dels rendi-
ments de l’estalvi entre el Regne dels Països Baixos en 
nom d’Aruba i el Regne d’Espanya, fet a Madrid i l’Haia els 
dies 26 de novembre de 2004 i 11 d’abril de 2005, entra en 
vigor el 23 de novembre de 2005, trenta dies després de la 
data de l’última notificació de compliment de les formali-
tats constitucionals, segons estableix el seu article 7.

Es fa públic per a coneixement general i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 153, de 28 de juny de 2005.

Madrid, 15 de novembre de 2005.–El secretari general 
tècnic, Francisco Fernández Fábregas. 

ment dels tràmits legals pertinents, segons estableix el 
seu article 20.2.

Es fa públic per a coneixement general i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 198, de 17 d’agost de 2004.

Madrid, 10 de novembre de 2005.–El secretari general 
tècnic, Francisco Fernández Fábregas. 

 19543 ENTRADA en vigor del Bescanvi de notes rela-
tiu a la fiscalitat dels rendiments de l’estalvi 
entre el Regne dels Països Baixos en nom de 
les Antilles Neerlandeses i el Regne d’Espanya, 
fet a Madrid i Willemstad els dies 26 de novem-
bre de 2004 i 12 d’abril de 2005. («BOE» 284, 
de 28-11-2005.)

El Bescanvi de notes relatiu a la fiscalitat dels rendi-
ments de l’estalvi entre el Regne dels Països Baixos en 
nom de les Antilles Neerlandeses i el Regne d’Espanya, 
fet a Madrid i Willemstad els dies 26 de novembre de 2004 
i 12 d’abril de 2005, entra en vigor el 23 de novembre de 
2005, trenta dies després de la data de l’última notificació 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 19636 ORDRE SCO/3691/2005, de 25 de novembre, 

per la qual es modifica l’annex VII del Reial 
decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre pro-
ductes cosmètics. («BOE» 285, de 29-11-2005.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre pro-
ductes cosmètics, va recopilar en un sol text tota la nor-
mativa existent sobre aquesta matèria, per adaptar-se a
la legislació comunitària. Les ordres de 4 de juny de 1998, 
de 26 d’abril de 1999, de 3 d’agost de 2000 i les ordres 
SCO/249/2003, SCO/1448/2003, SCO/2592/2004,
SCO/3664/2004 i SCO/544/2005 han modificat els annexos 
d’aquest Reial decret.

Aquest Reial decret ha estat modificat pel Reial decret 
2131/2004, de 29 d’octubre, i el Reial decret 209/2005,
de 25 de febrer.

La Directiva 76/768/CEE del Consell, de 27 de juliol de 
1976, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres en matèria de productes cosmètics, ha 
estat objecte de successives modificacions, l’última 
d’aquestes mitjançant la Directiva 2005/9/CE de la Comis-
sió, de 28 de gener de 2005.

Per la present disposició es transposa aquesta Direc-
tiva al nostre ordenament jurídic, segons el que estableix 
la disposició final primera del Reial decret 1599/1997.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, dis-
poso:

Article únic. Modificació de l’annex VII del Reial decret 
1599/1997, de 17 d’octubre.

A la primera part de l’annex VII del Reial decret 
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics, 
s’hi afegeix el següent número de referència: 

de compliment de les formalitats constitucionals necessà-
ries, segons estableix el seu article 12.

Es fa públic per a coneixement general i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 155, de 30 de juny de 2005.

Madrid, 15 de novembre de 2005.–El secretari general 
tècnic, Francisco Fernández Fábregas. 

Número 
d’ordre Substàncies Concentració màxima autoritzada Límits 

i exigències

Condicions d’ús i 
advertències que han 

de fi gurar obligatòriament 
en l’etiquetatge

a b c d e

     
28 Àcid benzoic, 2-(-4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoïl), 

hexilester
10% en productes de protecció 

solar.
  

 (nom INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl 
benzoate: núm. CAS 302776-68-7)

   

 Disposició fi nal única. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 25 de novembre de 2005.
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