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h) A interlocución ante a Comisión Europea nos 
asuntos relacionados coa programación de desenvolve-
mento rural e, en particular, a representación do Estado 
ante o Comité de Desenvolvemento Rural desta, en cuxa 
delegación se integrará o representante autonómico que 
por quenda corresponda.

i) A xestión e presentación ante a Comisión Europea 
do Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural e 
as súas modificacións, ben sexan de natureza financeira 
por cambios financeiros entre programas de desenvolve-
mento rural, ou ben de natureza estratéxica por cambios 
na normativa nacional ou comunitaria, nas directrices 
estratéxicas comunitarias ou como resultado de reco-
mendacións dos avaliadores ou dos informes de segui-
mento, ou de calquera outra natureza.

j) A presentación ante a Comisión Europea dos pro-
gramas rexionais de desenvolvemento rural e do pro-
grama Rede Rural Nacional e as súas modificacións.

k) A responsabilidade da autorización do acceso ao 
sistema SFC-2007 de intercambio electrónico de informa-
ción e documentación de desenvolvemento rural e do 
envío electrónico á Comisión Europea da documentación 
relativa á xestión do Plan Estratéxico Nacional de Desen-
volvemento Rural, Marco Nacional de Desenvolvemento 
Rural e programas de desenvolvemento rural.

l) O desenvolvemento das actividades de informa-
ción e publicidade respecto do Plan Estratéxico Nacional 
de Desenvolvemento Rural e do Marco Nacional de 
De senvolvemento Rural.

m) O seguimento e apoio ás autoridades de xestión 
en relación ás auditorías e misións de control externo 
sobre os procedementos de xestión dos programas de 
desenvolvemento rural cofinanciados polo Feader.

n) A recompilación e coordinación das informacións 
relativas ás axudas do Estado en materia de desenvolve-
mento rural que sexan obxecto de notificación oficial á 
Comisión, así como o asesoramento nesta materia ás 
autoridades de xestión dos programas rexionais.

ñ) A adopción, coa conformidade das autoridades de 
xestión afectadas por razón de territorio, das decisións 
relativas aos proxectos de cooperación entre territorios 
rurais de carácter transnacional ou que afecten varias 
comunidades autónomas.

o) O impulso da aplicación harmonizada das dispo-
sicións comunitarias, de cara a garantir a coherencia da 
axuda prestada polo Feader e polas administracións 
nacionais coas actividades, coas políticas e coas priorida-
des da Unión Europea.

p) A canalización e difusión rápida e eficaz, ás autori-
dades de xestión dos programas rexionais de desenvol-
vemento rural, de canta información reciban das institu-
cións comunitarias.

Artigo 7. Relacións entre autoridades de xestión.

1. As autoridades de xestión dos programas rexionais 
de desenvolvemento rural implementados en territorio 
nacional poderanse relacionar directamente entre si, con 
independencia de cal sexa o seu ámbito de actuación.

Nestes casos, deberanse observar as previsións esta-
blecidas no título primeiro da Lei 30/1992, do 26 de 
no vembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común.

2. As relacións destas coas autoridades de xestión 
doutros Estados membros ou coa Comisión Europea, das 
que deriven obrigas ou se xeren responsabilidades fronte 
a poderes públicos non españois, efectuaranse, en todo 
caso, a través do organismo de coordinación.

3. Para os efectos do disposto na letra h) do artigo 6, 
no seo do organismo de coordinación das autoridades de 
xestión articularase o procedemento para debater e esta-
blecer a posición consensuada das comunidades autóno-

mas ante o Comité de Desenvolvemento Rural da Comi-
sión Europea.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase en virtude da competencia 
estatal en materia de bases e coordinación da planifica-
ción xeral da actividade económica, prevista no artigo 
149.1.13.ª da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvol-
vemento e aplicación.

Facúltase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción para ditar as medidas de execución precisas para o 
seu cumprimento.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid o 24 de agosto de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca
e Alimentación

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO
DE SANIDADE E CONSUMO

 16210 ORDE SCO/2614/2007, do 4 de setembro, pola 
que se modifica o anexo II do Real decreto 
1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos 
cosméticos. («BOE» 219, do 12-9-2007.)

O Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre pro-
dutos cosméticos, recompilou nun só texto toda a norma-
tiva existente sobre esta materia adaptándoa á lexislación 
comunitaria, fundamentalmente á Directiva 76/768/CEE 
do Consello, do 27 de xullo de 1976, relativa á aproxima-
ción das lexislacións dos Estados membros en materia de 
produtos cosméticos. Con este propósito de adaptación, 
este real decreto foi modificado posteriormente polo Real 
decreto 2131/2004, do 29 de outubro, e o Real decreto 
209/2005, do 25 de febreiro, e as ordes do 4 de xuño de 
1998, do 26 de abril de 1999, do 3 de agosto de 2000 e as 
ordes 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 e 
SCO/1929/2007 modificaron así mesmo os seus anexos.

A Directiva 2007/1/CE da Comisión, do 29 de xaneiro 
de 2007, pola que se modifica a Directiva 76/768/CEE do 
Consello, sobre produtos cosméticos para adaptar o seu 
anexo II ao progreso técnico, require a súa incorporación 
ao ordenamento xurídico interno mediante a transposi-
ción que aproba esta disposición, que introduce novos 
cambios nos anexos do Real decreto 1599/1997, do 17 de 
outubro.

Esta orde dítase de conformidade co establecido na 
disposición derradeira primeira do Real decreto 1599/
1997, do 17 de outubro.

Na súa virtude, dispoño:
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Artigo primeiro. Modificación do anexo II do Real 
decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos 
cosméticos.

O anexo II do Real decreto 1599/1997, do 17 de outu-
bro, sobre produtos cosméticos, queda modificado como 
segue:

a) O número de referencia 663 queda redactado nos 
termos seguintes:

«663. (2RS, 3RS)–3-(2-clorofenil)–2-(4-fluorofe-
nil)–[1H-1,2,4-triazol-1-il]metil)oxirano; epoxiconazol 
(número CAS 133855-98-8)»

b) Suprímese o número de referencia 1182.
c) Engádense os seguintes números de referencia: 

Número de 
ref. Nome químico Núm. CAS

   

«1234 PEG-3,2’,2’–di-p-fenilendiamina 144644-13-3
1235 6-nitro-o-toluidina 570-24-1
1236 HC Yellow n.º 11 73388-54-2
1237 HC Orange n.º 3 81612-54-6
1238 HC Green n.º 1 52136-25-1
1239 HC Red n.º 8 e os seus sales 97404-14-3,

13556-29-1
1240 Tetrahidro-6-nitroquinoxalina e 

os seus sales
158006-54-3,

41959-35-7
1241 Disperse Red 15, salvo como 

impureza en Disperse Violet 1
116-85-8

1242 4-amino-3-fluorofenol 399-95-1
1243 N,N’–dihexadecil-N,N’–bis (2-hidr

oxietil)propanodiamida. Bishi-
droxietil Biscetil Malonamida

149591-38-8»

 Artigo segundo. Prazo de venda ou cesión.

A partir do 21 de febreiro de 2008 non poderán ser 
vendidos ou cedidos ao consumidor final produtos cos-
méticos que non se axusten ao establecido no artigo pri-
meiro.

Disposición derradeira primeira. Incorporación de 
dereito da Unión Europea.

Mediante esta orde incorpórase ao ordenamento xurí-
dico interno a Directiva 2007/1/CE da Comisión, do 29 de 
xaneiro de 2007, pola que se modifica a Directiva 76/768/
CEE do Consello, sobre produtos cosméticos, para adap-
tar o seu anexo II ao progreso técnico.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o 21 de novembro de 2007.

Madrid, 4 de setembro de 2007.–O ministro de Sani-
dade e Consumo, Bernat Soria Escoms. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 16258 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 810/2007, 

do 22 de xuño, polo que se aproba o Regula-
mento sobre seguranza na circulación da rede 
ferroviaria de interese xeral. («BOE» 220, 
do 13-9-2007.)

Advertidos erros no Real decreto 810/2007, do 22 de 
xuño, polo que se aproba o Regulamento sobre seguranza 

na circulación da rede ferroviaria de interese xeral, publi-
cado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua 
galega número 19, do 19 de xullo de 2007, transcríbense as 
seguintes rectificacións:

Na páxina 2447, primera columna, disposición transito-
ria quinta, cobertura de responsabilidade civil das empre-
sas ferroviarias, onde di: «o número 4 da disposición adi-
cional sexta...», debe dicir: «o número 4 da disposición 
adicional sétima...».

Na páxina 2447, primera columna, disposición derroga-
toria única, derrogación normativa, onde di: «Quedan 
derrogados os capítulos V e VI do título III, relativos ao 
réxime de seguranza no transporte ferroviario e á investi-
gación de accidentes ferroviarios,...», debe dicir: «Quedan 
derrogados os capítulos V e VI, relativos ao réxime de segu-
ranza no transporte ferroviario e á investigación de acci-
dentes ferroviarios». 

MINISTERIO DE TRABALLO
 E ASUNTOS SOCIAIS

 16336 ORDE TAS/2632/2007, do 7 de setembro, pola 
que se modifica a Orde TAS/2865/2003, do 13 
de outubro, pola que se regula o convenio 
especial no sistema da Seguridade Social. 
(«BOE» 221, do 14-9-2007.)

O artigo 180 do texto refundido da Lei xeral da Seguri-
dade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, 
do 20 de xuño, na redacción dada pola Lei orgánica 3/2007, 
do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e 
homes, determina nos seus novos puntos 3 e 4 que as coti-
zacións realizadas durante determinados períodos de redu-
ción da xornada laboral por coidado de menores, discapa-
citados ou familiares ata o segundo grao de parentesco, a 
que se refire o artigo 37.5 do texto refundido da Lei do Esta-
tuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexisla-
tivo 1/1995, do 24 de marzo, se computarán incrementadas 
ata o 100 por 100 da contía que correspondería de man-
terse a xornada sen a dita redución.

Esta nova modalidade de prestación familiar de carác-
ter contributivo ten unha incidencia directa sobre o con-
venio especial regulado no artigo 21 da Orde 
TAS/2865/2003, do 13 de outubro, pola cal se regula o 
convenio especial no sistema da Seguridade Social, cuxo 
obxecto consiste no mantemento das bases de cotización 
nas contías polas cales se viña cotizando con anteriori-
dade á redución da xornada de traballo como consecuen-
cia do desempeño, entre outros, dos coidados recollidos 
no artigo 37.5 do texto refundido da Lei do Estatuto dos 
traballadores. En consecuencia, procédese a reformar o 
citado artigo 21 co fin de declarar a improcedencia da 
subscrición do convenio especial por el regulado durante 
eses períodos de redución da xornada laboral a que se 
refire o artigo 180.3 e 4 do texto refundido da Lei xeral da 
Seguridade Social.

Parece conveniente, así mesmo, posibilitar a subscri-
ción do referido convenio especial noutros supostos de 
redución da xornada de traballo en que tamén se produce 
a diminución proporcional do salario ou retribución, tal 
como ocorre nos casos regulados polos artigos 37.7 do 
texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores e 
49.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do 
empregado público, co fin de facer efectiva a protección 
ou o dereito á asistencia social integral das traballadoras 
e funcionarias que sexan vítimas da violencia de xénero.


