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como pola IEC (International Electrotechnical Comision) 
60529. No caso das impresoras portátiles, non se utiliza 
este estándar, pero si deberán presentar un deseño que 
resista o manexo e as condicións ambientais duras.

Requisitos mínimos do terminal: IP 54 mínimo. En 
caso de non posuír clasificación IP, o fabricante ou distri-
buidor deberá garantir a selaxe fronte a po e fronte á auga 
pulverizada desde calquera dirección cara ao terminal.

Requisitos óptimos da impresora: resistencia fronte a 
condicións ambientais adversas.

2. Resistencia a caídas: altura desde a que pode caer 
o aparello sen sufrir ningún dano. 

Requisitos mínimos do terminal: dun metro mínimo.
Requisitos mínimos da impresora: dun metro 

mínimo.
3. Autonomía e batería: 
Requisitos mínimos do terminal: autonomía, un 

mínimo de seis horas. 
Batería: 1200 mAh.
Requisitos mínimos da impresora: autonomía, un 

mínimo de seis horas.
Batería: 1200 mAh.

4. Memoria: 
Requisitos mínimos do terminal con sistema opera-

tivo sen contorno gráfico: a memoria mínima RAM será 
de 640 KB.

Requisitos mínimos do terminal con sistema opera-
tivo con contorno gráfico: a memoria mínima RAM será 
de 32 MB.

5. Comunicacións: 
Requisitos mínimos do terminal: porto IrDa para 

comunicarse coas impresoras e porto serie para comuni-
carse co berce de descarga de datos. (Se a impresora está 
integrada no aparello, non é necesario o porto IrDa).

Requisitos mínimos da impresora: porto IrDa para 
comunicarse co terminal portátil.

6. Teclado: 
Requisitos mínimos do terminal: teclas numéricas e 

teclas de función. Se se trata de pantallas táctiles, deben 
poder reproducir un teclado completo e un teclado numé-
rico, ou ben ofrecer a posibilidade de recoñecemento de 
caracteres. 

7. Autoapagado: 
Requisitos mínimos do terminal: autoapagado para 

aforro de batería.
Requisitos mínimos da impresora: autoapagado para 

aforro de batería. 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 17096 ORDE PRE/3159/2004, do 28 de setembro, pola 

que se modifica o anexo I do Real decreto 
1406/1989, do 10 de novembro, polo que se 
impoñen limitacións á comercialización e ao 
uso de certas substancias e preparados perigo-
sos (métodos de ensaio de colorantes azoicos). 
(«BOE» 240, do 5-10-2004.)

O Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro, esta-
bleceu unha serie de limitacións á comercialización e ao 
uso de determinadas substancias e preparados perigosos 

e ditouse con base na normativa da Unión Europea que 
regula esta materia. Esta constitúena a Directiva 76/769/
CEE do Consello, do 27 de xullo, «relativa á aproximación 
das disposicións legais, regulamentarias e administrati-
vas dos Estados membros que limitan a comercialización 
e o uso de determinadas substancias e preparados peri-
gosos» e as súas posteriores modificacións e adaptacións 
ao progreso técnico.

O citado real decreto experimentou numerosas modi-
ficacións no seu anexo I, como consecuencia da evolución 
da normativa comunitaria na materia e da necesidade de 
aumentar os niveis de protección da saúde humana e do 
ambiente.

Na parte 1 do anexo I do mencionado Real decreto 
1406/1989, do 10 de novembro, recóllense distintos pun-
tos referidos a determinadas substancias ou preparados 
perigosos, con indicación das limitacións que os afectan. 
En concreto, o punto 43 (colorantes azoicos) foi incluído 
no citado anexo pola Orde PRE/730/2003, do 25 de marzo, 
que incorporou ao dereito interno a Directiva 2002/61/CE; 
posteriormente, este mesmo punto foi modificado pola 
Orde PRE/2277/2003, do 4 de agosto, para incorporar as 
disposicións da Directiva 2003/3/CE.

Por outra parte, a anteriormente mencionada Direc-
tiva 2002/61/CE deixou pendente de desenvolver pola 
Comisión os métodos de ensaio para a valoración dos 
colorantes azoicos; a este respecto adoptouse recente-
mente a Directiva 2004/21/CE da Comisión, do 24 de 
febreiro de 2004, relativa á limitación da comercialización 
e o uso de colorantes azoicos (décimo terceira adaptación 
ao progreso técnico da Directiva 76/69/CEE do Consello), 
que establece a lista dos métodos de ensaio para os colo-
rantes azoicos en coiro e téxtiles.

Esta orde que se dita en uso das facultades atribuí-
das na disposición derradeira segunda do Real decreto 
1406/1989, do 10 de novembro, incorpora ao noso orde-
namento xurídico a citada Directiva 2004/21/CE da Comi-
sión, e na súa elaboración foron consultados os sectores 
afectados.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Industria, 
Turismo e Comercio, e das ministras de Sanidade e Con-
sumo e de Medio Ambiente, dispoño:

Primeiro. Modificación do anexo I do Real decreto 
1406/1989, do 10 de novembro.—Modifícase o anexo I-
parte 1 do Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro, 
polo que se impoñen limitacións á comercialización e ao 
uso de substancias e preparados perigosos da seguinte 
forma:

1. Substitúese o texto do punto 1 do punto 43 «colo-
rantes azoicos» polo que figura no anexo da presente 
orde.

2. Inclúese no punto 43 a lista de métodos de ensaio 
que figura no anexo da presente orde.

Segundo. Entrada en vigor.—Esta orde entrará en 
vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Ofi-
cial del Estado.

Madrid, 28 de setembro de 2004.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Excmo. Sr. Ministro de Industria, Turismo e Comercio e 
Excmas. Sras. Ministras de Sanidade e Consumo e de 
Medio Ambiente. 
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ANEXO

Denominación das substancias, dos grupos
de substancias ou dos preparados Limitacións

N. 43 colorantes azoicos. 1.  As tinturas azoicas que, mediante fragmentación redutora dun ou máis gru-
pos azoicos, poden liberar unha ou máis das aminas aromáticas enumeradas 
na lista de aminas aromáticas que figura a continuación en concentracións 
detectables, ou sexan superiores a 30 ppm, nos artigos acabados ou nas par-
tes tinxidas deles, segundo os métodos de ensaio da lista que figura a conti-
nuación, non se poderán utilizar en artigos téxtiles nin en artigos de coiro que 
poidan entrar en contacto directo e prolongado coa pel humana ou a cavi-
dade bucal, tales como:

Pezas de roupa de vestir, roupa de cama, toallas, postizos, perrucas, sombreiros, 
cueiros e outros artigos sanitarios, sacos de durmir.

Calzado, luvas, correas de reloxo, bolsos, moedeiros/billeteiros, maletíns, fundas 
para cadeiras, moedeiros para levar colgados ao pescozo.

Xoguetes de tecido ou de coiro e xoguetes que conteñan accesorios de tecido ou 
de coiro.

Fiados e tecidos destinados a ser usados polo consumidor final.

Lista de métodos de ensaio

Organismo Europeo 
de Normalización Referencia e título da norma Documento de referencia Referencia da norma 

substituída

CEN Coiro —Ensaios químicos—. Determinación de certos colo-
rantes azoicos en coiros tinguidos.

CEN ISO/TS 17234:2003 Ningunha.

CEN Téxtiles —Métodos para a determinación de certas aminas 
aromáticas derivadas de colorantes azoicos—. Parte 1: 
Detección do uso de certos colorantes azoicos accesibles 
sen extracción.

EN 14362-1:2003 Ningunha.

CEN Téxtiles —Métodos para a determinación de certas aminas 
aromáticas derivadas de colorantes azoicos—. Parte 2: 
Detección do uso de certos colorantes azoicos accesibles 
por extracción de fibras.

EN 14362-2:2003 Ningunha.

MINISTERIO
DE SANIDADE E CONSUMO

 17097 CORRECCIÓN de erros da Orde SCO/2929/2004, 
do 2 de setembro, pola que se modifica o 
anexo do Real decreto 2106/1996, do 20 de se-
tembro, polo que se establecen as normas de 
identidade e pureza dos edulcorantes utiliza-
dos nos produtos alimenticios. («BOE» 240,
do 5-10-2004.)

Advertidos erros na Orde SCO/2929/2004, do 2 de se-
tembro, pola que se modifica o anexo do Real decreto 
2106/1996, do 20 de setembro, polo que se establecen as 
normas de identidade e pureza dos edulcorantes utiliza-
dos nos produtos alimenticios, publicada no Boletín Ofi-
cial del Estado, suplemento número 11 en lingua galega, 
do 1 de outubro de 2004, procédese a efectuar as seguin-
tes rectificacións:

Na páxina 1804 (edulcorante E 962 Sal de Aspartamo-
acesulfamo), na alínea C), penúltima liña, onde di: «Ácido 
5-Benzil-3,6-dioxo-2-piperazineacético Chumbo: Non 
máis de 1 mg/kg», debe dicir: «Ácido: Benzil-3,6 dioxo-2-
piperazineacético: non máis do 0,5% Chumbo: non máis 
de 1 mg/kg». 

MINISTERIO
DE ECONOMÍA E FACENDA

 17306 ORDE EHA/3212/2004, do 30 de setembro, pola 
que se establecen as condicións xerais e o pro-
cedemento para a presentación telemática 
pola internet das declaracións corresponden-
tes aos modelos 308, 309, 341, 370, 371, 430
e 480. («BOE» 243, do 8-10-2004.)

A  Axencia Tributaria veu prestando nos últimos anos 
unha especial atención ás posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías para lles facilitar aos cidadáns o cum-
primento voluntario das súas obrigas tributarias. Neste 
sentido, os logros que se alcanzaron foron notables, espe-
cialmente desde a promulgación do Real decreto 263/1996, 
do 16 de febreiro, polo que se regula a utilización de téc-
nicas electrónicas, informáticas e telemáticas pola Admi-
nistración xeral do Estado («Boletín Oficial del Estado» do 
29), ditado en desenvolvemento do disposto no artigo 45 
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común («Boletín Oficial del Estado» do 27).

Nesta mesma liña, o artigo 96 da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria («Boletín Oficial del Estado» 


