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al sistema, amb els seus noms, cognoms, DNI, funcions
que desenvolupen, perfils d’usuari i territori d’actuació.
8. Per registrar-se com a usuari professional en el
sistema, es requereix:
a) figurar en algun dels llistats que preveu l’apartat
anterior;
b) tenir instal·lat el certificat digital personal, classe
2CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o qualsevol altre certificat electrònic admès pel Ministeri de Sanitat i Consum, en el navegador d’Internet de l’ordinador
utilitzat per connectar-se al sistema;
c) registrar-se com a usuari del sistema, des de la
mateixa aplicació;
d) el registre com a usuari professional en el sistema
té una validesa il·limitada llevat que el responsable de
l’organisme comuniqui la baixa per escrit al seu administrador. La comunicació de la baixa ha d’anar acompanyada del nom de l’usuari al qual s’ha de transferir la
titularitat de les dades carregades.
9. El Ministeri de Sanitat i Consum ha d’adoptar en
tot moment les mesures d’índole tècnica i organitzativa
necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i
n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa
de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan
exposades, tant si provenen de l’acció humana com del
medi físic o natural.
10. La càrrega d’informació de butlletins d’anàlisi es
pot fer mitjançant fitxers XML. Es fan les mateixes validacions de dades i de privilegis d’usuari que a l’entrada
d’informació per formulari.
Les característiques funcionals de la descàrrega d’informació a través de fitxer XML són que els usuaris es
poden descarregar totes les dades a què tenen accés i que
els controls d’accés a la informació estan implícits en la
connexió de l’usuari.
11. En el moment del llançament del sistema, el
Ministeri de Sanitat i Consum fa una càrrega inicial del
nou cens oficial, amb la informació bàsica remesa per les
comunitats autònomes de les dades de localització de les
aigües de bany, que les elles mateixes han de completar.
12. Els butlletins d’anàlisi de les aigües de bany
s’han de carregar amb un termini màxim d’una setmana
després de l’elaboració de l’informe dels resultats analítics.
13. El públic interessat pot consultar informació
general sobre qualsevol zona de bany que estigui donada
d’alta en el sistema, en una funcionalitat diferent a l’accés
professional i a través del portal del Ministeri de Sanitat i
Consum.
14. El tractament de les dades de caràcter personal
es regeix pel que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
i les seves disposicions de desplegament.
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ORDRE SCO/3089/2007, de 19 d’octubre, per
la qual es modifiquen els annexos III, IV i VI
del Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre,
sobre productes cosmètics. («BOE» 257,
de 26-10-2007.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics, va recopilar en un sol text tota la normativa existent sobre aquesta matèria i la va adaptar a la
legislació comunitària, fonamentalment a 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. Amb aquest propòsit
d’adaptació, aquest Reial decret posteriorment ha estat
modificat pel Reial decret 2131/2004, de 29 d’octubre, i el
Reial decret 209/2005, de 25 de febrer, i 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, SCO/544/2005, SCO/3691/2005, SCO/747/
2006, SCO/1730/2006, SCO/3283/2006, SCO/504/2007,
SCO/1929/2007 i SCO/2614/2007 han modificat així mateix
els seus annexos.
Les directives 2007/17/CE de la Comissió, de 22 de març
de 2007, per la qual es modifica la Directiva 76/768/CEE del
Consell sobre productes cosmètics per adaptar els seus
annexos III i VI al progrés tècnic, i 2007/22/CE de la Comissió, de 17 d’abril de 2007, per la qual es modifica la Directiva 76/768/CEE del Consell, relativa als productes cosmètics, per adaptar els seus annexos IV i VI al progrés tècnic,
requereixen la seva incorporació a l’ordenament jurídic
intern mitjançant la transposició que aprova aquesta disposició, que introdueix nous canvis en els annexos del
Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre.
Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que
estableix la disposició final primera del Reial decret
1599/1997, de 17 d’octubre.
En virtut d’això, disposo:
Article primer. Modificació dels annexos III, IV i VI del
Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.
Els annexos III, IV i VI del Reial decret 1599/1997, de 17
d’octubre, sobre productes cosmètics, queden modificats de la manera següent:
U. A la primera part de l’annex III s’afegeixen els
números de referència següents:
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Restriccions

Número
d’ordre

a

Condicions d’ús i advertències
que han de ﬁgurar obligatòriament a l’etitquetatge

Substàncies

b

Camp d’aplicació i/o ús

Concentració
màxima
en producte
acabat

Altres limitacions i exigències

c

d

e

«98

Àcid salicílic.
a) Productes per a) 3,0%
(número CAS 69- als cabells que
72-7).
s’aclareixen.
(com a conser- b) Altres produc- b) 2,0%
vant,
vegeu tes.
l’annex VI, 1a
part, número 3).

99

Sulfits i bisulfits a) Tints per al a) 0,67%
Amb altres fins que no siguin la inhibiinorgànics.
cabell
oxiexpressat ció del creixement de microorganis(com a conser- dants.
en
SO2 mes en el producte. La presentació
vant,
vegeu b) Productes alli- lliure.
del producte ha de posar en evidènl’annex VI, 1a sadors
del b) 6,7%
cia aquests altres fins.
part, número 9). cabell.
expressat
en
SO2
lliure.
c) Autobronzeja- c) 0,45%
dors facials.
expressat
en
SO2
d) Altres auto- lliure.
bronzejadors. d) 0,40%
expressat en
SO2 lliure.

100

Triclocarban.
Productes
que 1,5%
(número CAS 101- s’aclareixen.
20-2).
(com a conservant,
vegeu
l’annex VI, 1a
part,
número
23).

Criteris de puresa:
3,3’,4,4’-Tetraclor-azobenzè < 1ppm.
3,3’,4,4’-Tetraclor-azoxibenzè < 1 ppm.
Amb altres fins que no siguin la inhibició del creixement de microorganismes en el producte. La presentació
del producte ha de posar en evidència aquests altres fins.

101

Piritionat de zinc. Productes per al 0,1%
(número
CAS cabell que no
13463-41-7).
s’aclareixen.
(com a conservant,
vegeu
annex VI, 1a
part, número 8).

Amb altres fins que no siguin la inhibició del creixement de microorganismes en el producte. La presentació
del producte ha de posar en evidència aquests altres fins.»

f

No s’ha d’utilitzar en productes desti- No s’ha de fer servir
nats a nens de menys de tres anys, en nens de menys
excepte en xampús.
de tres anys.
Amb altres fins que no siguin la inhibi- (Només quan es
ció del creixement de microorganis- tracti de productes
mes en el producte. La presentació que es puguin fer
del producte ha de posar en evidèn- servir per a cura en
cia aquests altres fins.
nens de menys de
tres anys i que estiguin en contacte
prolongat amb la
pell.)
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Dos. A la primera part de l’annex IV se suprimeix el
colorant CI 45425.
Tres. La primera part de l’annex VI es modifica de la
manera següent:
a) A la columna b, el símbol (+) se suprimeix dels
números de referència 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 i 47.
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b) A la columna b, s’afegeix el símbol (+) als números de referència 5 i 43.
c)

Se suprimeix el número de referència 10.

d)

Se suprimeix el número de referència 36.

e)

El número de referència 1 se substitueix per:

Número
d’ordre

Substàncies

Concentració màxima autoritzada

Límits i
exigències

Condicions d’ús i advertències
que han de ﬁgurar obligatòriament a l’etiquetatge

a

b

c

d

e

«1

Àcid benzoic (número CAS 65-85-0) i Productes que s’aclareixen, excepte
la seva sal de sodi (número CAS els productes per a la higiene bucal:
532-32-1)
2,5% (àcid).
Productes per a la higiene bucal: 1,7%
(àcid).
Productes que no s’aclareixen: 0,5%
(àcid).
Sals de l’àcid benzoic diferents de les 0,5% (àcid).»
incloses en el número d’ordre 1 i
èsters de l’àcid benzoic.

1 bis

f)

El número de referència 8 se substitueix pel següent:

Número
d’ordre

Substàncies

Concentració màxima autoritzada

Límits i exigències

Condicions d’ús i
advertències que han de
ﬁgurar obligatòriament a
l’etiquetatge

a

b

c

d

e

«8

g)

Piritionat de zinc (+)

Productes per al cabell: 1,0%

(número CAS 13463-41-7)

Altres productes: 0,5%

Només productes que s’aclareixen.
No s’han d’utilitzar en productes per a la higiene bucal.»

El número de referència 56 se substitueix pel següent:

Número
d’ordre

Substàncies

Concentració màxima autoritzada

Límits i exigències

Condicions d’ús i advertències que han de
ﬁgurar obligatòriament a l’etiquetatge

a

b

c

d

e

«56

Iodepropinil butilcarbamat (IPBC).

No s’ha d’utilitzar en productes per a la higiene
oral i la cura dels llavis.

Butilcarbamat de 3- a) productes que s’acla- a) No s’ha d’utilitzar en pre- a) “No s’ha de fer servir en
iode-2-propinil
reixen: 0,02%.
parats per a nens de nens de menys de 3 anys”
Núm. CAS 55406-53-6.
menys de 3 anys, excepte (només en cas de productes,
en productes de bany, gel diferents dels productes de
de dutxa i xampú.
bany, gel de dutxa i xampú,
que es poden fer servir en
nens de menys de 3 anys).
b) productes que no b)
b) “No s’ha de fer servir en
s’aclareixen:
0,01%, - No s’ha d’utilitzar en loci- nens de menys de 3 anys”
excepte en desodo- ons i cremes corporals (només en cas de productes
rants i antitranspirants: (productes destinats a ser que es poden fer servir en
0,0075%.
aplicats en grans extensi- nens de menys de 3 anys).»
ons corporals)
- No s’ha d’utilitzar en preparats per a nens de
menys de 3 anys.
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Article segon.

Termini de comercialització.

1. A partir del 23 de març de 2008 no poden ser
comercialitzats productes cosmètics que no s’ajustin al
que estableix l’article primer, apartats un i tres.a), b), d), e)
i f).
2. A partir del 18 d’octubre de 2008 no poden ser
comercialitzats productes cosmètics que no s’ajustin al
que estableix l’article primer, apartats dos i tres.c) i g).
Article tercer. Termini de venda o cessió.
1. A partir del 23 de juny de 2008 no poden ser venuts
o cedits al consumidor final productes cosmètics que no
s’ajustin al que estableix l’article primer, apartats un i
tres.a), b), d), e) i f).
2. A partir del 18 d’abril de 2009 no poden ser venuts
o cedits al consumidor final productes cosmètics que no
s’ajustin al que estableix l’article primer, apartats dos i
tres.c) i g).
Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió
Europea.
Mitjançant aquesta Ordre s’incorporen a l’ordenament
jurídic intern les directives 2007/17/CE de la Comissió, de
22 de març de 2007, per la qual es modifica la Directiva
76/768/CEE del Consell sobre productes cosmètics
per adaptar els seus annexos III i VI al progrés tècnic, i
2007/22/CE de la Comissió, de 17 d’abril de 2007, per la
qual es modifica la Directiva 76/768/CEE del Consell, relativa als productes cosmètics, per adaptar els seus annexos
IV i VI al progrés tècnic.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 19 d’octubre de 2007.–El ministre de Sanitat i
Consum, Bernat Soria Escoms.

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS
I DE COOPERACIÓ
18720

ENTRADA en vigor del Bescanvi de notes constitutiu de Conveni entre el Regne d’Espanya i
el Principat d’Andorra en matèria educativa,
fet a Andorra el 23 de desembre de 2004.
(«BOE» 259, de 29-10-2007.)

El present Bescanvi de notes entra en vigor el 10 d’octubre de 2007, data de recepció de l’última notificació per
la qual les parts s’han informat mútuament del compliment dels requisits que preveu la seva legislació interna,
segons estableix l’article 11.1 del Conveni annex al Bescanvi de notes.
Es fa públic per a coneixement general i es completa
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat »
número 69, de 22 de març de 2005.
Madrid, 10 d’octubre de 2007.–El secretari general tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco Fernández Fábregas.
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APLICACIÓ provisional de l’Acord entre el
Regne d’Espanya i la República Islàmica de
Mauritània relatiu a la regulació i ordenació
dels fluxos migratoris laborals entre els dos
estats, fet a Nuakchott el 25 de juliol de 2007.
(«BOE» 260, de 30-10-2007.)

ACORD ENTRE EL REGNE D’ESPANYA I LA REPÚBLICA
ISLÀMICA DE MAURITÀNIA RELATIU A LA REGULACIÓ I
ORDENACIÓ DELS FLUXOS MIGRATORIS LABORALS
ENTRE ELS DOS ESTATS.
El Regne d’Espanya i La República Islàmica de
Mauritània, d’ara endavant anomenats «les parts contractants»,
Amb la voluntat de regular d’una forma ordenada i
coherent els fluxos migratoris laborals existents entre els
dos estats,
Atès l’esperit de cooperació bilateral en les matèries
de circulació de persones i immigració, plasmat a l’Acord
entre el Regne d’Espanya i la República Islàmica de
Mauritània en matèria d’immigració, d’1 de juliol de
2003.
Animats per l’objectiu que els treballadors nacionals
d’una part contractant que arribin al territori de l’altra gaudeixin de manera efectiva dels drets reconeguts en les
normes juridicointernacionals que vinculen els dos
estats,
Convençuts que la migració laboral és un fenomen
enriquidor per als seus pobles que pot contribuir al desenvolupament econòmic i social, propiciar la diversitat
cultural i fomentar la transferència de tecnologia,
Conscients de la necessitat de respectar els drets, obligacions i garanties reconeguts per les legislacions de les
dues parts contractants i pels acords internacionals en
què totes dues, al seu torn, en són part,
Amb l’objectiu d’aprofundir en el marc general de
cooperació i amistat entre les dues parts contractants,
prevenir les migracions clandestines i l’explotació laboral
dels seus treballadors, i en el context de la política exterior i de migracions dels governs dels dos estats, i del
compromís de tots dos amb el control dels fluxos migratoris,
Han acordat:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.
(1) Als efectes del present Acord, les autoritats competents, d’acord amb les seves respectives atribucions,
són:
Pel Regne d’Espanya, el Ministeri d’Afers Exteriors i de
Cooperació, el Ministeri de l’Interior i el Misteri de Treball
i Afers Socials.
Per la República Islàmica de Mauritània, el Ministeri
d’Afers Exteriors i de Cooperació, el Ministeri de l’Interior
i el Ministeri d’Ocupació, Inserció Social i Formació Professional.
(2) Als efectes de l’execució de les disposicions del
present Acord, pel que fa a la selecció, formació i contractació dels treballadors, les autoritats responsables són:
Pel Regne d’Espanya: la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració i el Servei Públic d’Ocupació Estatal, del
Ministeri de Treball i Afers Socials, sense perjudici de les
funcions del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
per a l’expedició dels visats.

