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MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
9894 ORDRE SCO/1730/2006, de 24 de maig, per la 

qual es modifiquen els annexos II i III del Reial 
decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre pro-
ductes cosmètics. («BOE» 133, de 5-6-2006.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre produc-
tes cosmètics, va recopilar en un sol text tota la normativa 
existent sobre aquesta matèria, i va adaptar-la 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,
SCO/544/2005, SCO/3691/2005 i SCO/747/2006 han modifi-
cat 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 de les 
quals per mitjà de la Directiva 2005/80/CE de la Comissió, 
de 21 de novembre de 2005.

Mitjançant aquesta disposició es transposa aquesta 
Directiva a l’ordenament jurídic intern, d’acord 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 II i III del Reial 
decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes 
cosmètics.

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre pro-
ductes cosmètics, queda modificat de la manera 
següent:

U.–L’annex II es modifica en els termes següents:

a) Se suprimeixen els números de referència 615 i 
616.

b) El número de referència 687 queda redactat de la 
manera següent:

«687 dinitrotoluè, qualitat tècnica (Núm. CAS 121-14-2)».

c) S’hi afegeixen els números de referència 1137 a 
1211 següents:

Núm. de 
referència Nom químic Número CAS núm. CE 

1137 Nitrit d’isobutil. 542-56-3

1138 Isoprè (estabilitzat).
(2-metil-1,3-butadiè).

78-79-5

1139 1-bromopropà.
n-bromur de propil.

106-94-5

1140 Cloroprè (estabilitzat).
(2-clorobuta-1,3-diè).

126-99-8

1141 1,2,3-tricloropropà. 96-18-4

1142 Èter dimetílic d’etilenglicol (EGDME). 110-71-4

1143 Dinocap (ISO). 39300-45-3

1144 Diaminotoluè, productes tècnics –mescla de [4-metil-m-fenilè diamina] (1) i [2-
metil-m-fenilè diamina] (2) metilfenilendiamina.

25376-45-8

1145 Triclorur de p-clorobenzil. 5216-25-1

1146 Èter difenílic; derivat octabromat. 32536-52-0

1147 1,2-bis(2-metoxietoxi)età.
Èter dimetílic de trietilenglicol (TEGDME).

112-49-2

1148 Tetrahidrotiopiran-3-carboxaldehíd. 61571-06-0

1149 4,4’–bis(dimetilamina)benzofenona.
(cetona de Michler).

90-94-8

1150 4-metilbenzenosulfonat de (S)–oxiranometanol. 70987-78-9

1151 Àcid 1,2-benzenodicarboxíl·lic, dipentilèster, ramificat i lineal [1].
Ftalat de n-pentil-isopentil [2].
Ftalat de di-n-pentil [3].
Ftalat de diisopentil [4].

84777-06-0 [1]
–[2]

131-18-0 [3]
605-50-5 [4]

1152 Ftalat de butilbenzil (BBP). 85-68-7

1153 Àcid 1,2-benzenodicarboxíl·lic, di-C 7-11 alquilèsters, ramificats i lineals. 68515-42-4

1154 Mescla de: disodi 4-(3-etoxicarbonil-4-(5-(3-etoxicarbonil-5-hidroxi-1-(4-sulfonatofe-
nil) pirazol-4-il)penta-2,4-dienilideno)–4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il) benzenosulfo-
natytrisodi 4-(3-etoxicarbonil-4-(5-(3-etoxicarbonil-5-oxido-1-(4-sulfonatofenil)
pirazol-4-il) penta-2,4-dienilideno)–4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il) benzenosulfonat.

núm. CE 402-660-9

1155 (Metilenobis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)–1,2-dihidro-6-hidroxi-4-
metil-2-oxopiridina-5,3-diil)))–1,1’–dipiridinio diclorur dihidroclorur.

núm. CE 401-500-5
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1156 2-[2-hidroxi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]–7.
[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)–carbamoil-1-naftilazo]fluorè.
9-ona.

núm. CE 420-580-2

1157 Azafenidina. 68049-83-2

1158 2,4,5-trimetilanilina [1].
Clorhidrat de 2,4,5-trimetilanilina [2].

137-17-7 [1]
21436-97-5 [2]

1159 4,4’–tiodianilina i les seves sals. 139-65-1

1160 4,4’–oxidianilina (p-aminofenil èter) i les seves sals. 101-80-4

1161 N,N,N’,N’–tetrametil-4,4’–metilendianilina. 101-61-1

1162 6-metoxi-m-toluidina.
(p-cresidina).

120-71-8

1163 3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)–1,3-oxazolidina. 143860-04-2

1164 Mescla de: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)–1,3,5-(1H,3H,5H)–triazina-2,4,6-triona i 
mescla d’oligòmers de 3,5-bis(3-aminometilfenil)–1-poli[3,5-bis(3-aminometilfe-
nil)–2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)–triazin-1-il]–1,3,5-(1H,3H,5H)–triazina-2,4,6-
triona.

núm. CE 421-550-1

1165 2-nitrotoluè. 88-72-2

1166 Fosfat tributílic 126-73-8

1167 Naftalè. 91-20-3

1168 Nonilfenol [1].
4-nonilfenol, ramificat [2].

25154-52-3 [1]
84852-15-3 [2]

1169 1,1,2-tricloroetà. 79-00-5

1170 Pentacloroetà. 76-01-7

1171 Clorur de vinilidè.
(1,1-dicloroetilè).

75-35-4

1172 Clorur d’al·lil;
(3-cloropropè).

107-05-1

1173 1,4-diclorobenzè.
(p-diclorobenzè).

106-46-7

1174 Bis(2-cloroetil) èter. 111-44-4

1175 Fenol. 108-95-2

1176 Bisfenol A.
(4,4’–isopropilidendifenol).

80-05-7

1177 Trioximetilè.
(1,3,5-trioxan).

110-88-3

1178 Propargita (ISO). 2312-35-8

1179 1-clor-4-nitrobenzè. 100-00-5

1180 Molinat (ISO). 2212-67-1

1181 Fenpropimorf. 67564-91-4

1182 Epoxiconazol. 133855-98-8

1183 Isocianat de metil. 624-83-9

1184 N,N-dimetilanilini tetrakis (pentafluorofenil) borat. 118612-00-3

1185 O,O’–(etenilmetilsililè) di[(4-metilpentà–2-ona)oxima]. núm. CE 421-870-1

1186 Mescla 2:1 de: 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-cromanil) resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-
dihidro-5-oxonaftalè–1-sulfonat) i 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-cromanil) resorci-
nolbis(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalè–1-sulfonat).

140698-96-0

1187 Mescla de: producte de reacció de 4,4’–metilenbis[2-(4 hidroxibenzil)–3,6-dimetilfe-
nol] i 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-naftalensulfonat (1:2) i producte de reacció de 
4,4’–metilenbis[2-(4-hidroxibenzil)–3,6-dimetilfenol] i 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-
naftalensulfonat (1:3).

núm. CE 417-980-4

Núm. de 
referència Nom químic Número CAS núm. CE 
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1188 Verd de malaquita clorhidrat [1].
Verd de malaquita oxalat [2].

569-64-2 [1]
18015-76-4 [2]

1189 1-(4-clorofenil)–4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentà–3-ol. 107534-96-3

1190 5-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenil)–2-[1-(etoxiimino)propil].
3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona.

138164-12-2

1191 Trans-4-fenil-l-prolina. 96314-26-0

1192 Heptanoat de bromoxinil (ISO). 56634-95-8

1193 Mescla de: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-sulfo-2-naftil)azo]–2,5-dietoxifenil)azo]–2-[(3-
fosfonofenil)azo] de l’àcid benzoic i 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-sulfo-2-naftil)azo]–
2,5-dietoxifenil)azo]–3-[(3-fosfonofenil)azo] de l’àcid benzoic.

163879-69-4

1194 2-{4-(2-amoniopropilamino)–6-[4-hidroxi-3-(5-metil-2.
Metoxi-4-sulfamoilfenilazo)–2-sulfonatonaft-7-ilamino].
1,3,5-triazin-2-ilamino}–2-aminopropil format.

núm. CE 424-260-3

1195 5-nitro-o-toluidina [1].
Clorhidrat de 5-nitro-o-toluidina [2].

99-55-8 [1]
51085-52-0 [2]

1196 1-(1-naftilmetil)quinolini clorur. 65322-65-8

1197 (R)–5-brom-3-(1-metil-2-pirrolidinil metil)–1H-indol 143322-57-0

1198 Pimetrozina (ISO). 123312-89-0

1199 Oxadiargilo (ISO). 39807-15-3

1200 Clortoluró.
3-(3-Clor-p-tolil)–1,1-dimetilurea.

15545-48-9

1201 N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)–5-dietilaminofenil].
Acetamida.

núm. CE 416-860-9

1202 1,3-bis(vinilsulfonilacetamido)–propà. 93629-90-4

1203 p-fenetidina (4-etoxianilina). 156-43-4

1204 m-fenilediamina i les seves sals. 108-45-2

1205 Residus (quitrà d’hulla), destil·lació de l’oli de creosota, si contenen més de 0,005% 
p/p de benzo[a]pirè.

92061-93-3

1206 Oli de creosota, fracció d’acenaftè, oli de rentatge, si conté més de 0,005% p/p de 
benzo[a]pirè.

90640-84-9

1207 Oli de creosota, si conté més de 0,005% p/p de benzo[a]pirè. 61789-28-4

1208 Creosota, si conté més de 0,005% p/p de benzo[a]pirè. 8001-58-9

1209 Oli de creosota, destil·lat d’un elevat punt d’ebullició, oli de rentatge, si conté més 
de 0,005% p/p de benzo[a]pirè.

70321-79-8

1210 Residus de l’extracte (hulla), àcid d’oli de creosota, residu d’extracte d’oli de ren-
tatge, si contenen més de 0,005% p/p de benzo[a]pirè.

122384-77-4

1211 Oli de creosota, destil·lat de baix punt d’ebullició, oli de rentatge, si conté més de 
0,005% p/p de benzo[a]pirè.

70321-80-1

1. Vegeu el número de referència 364 de l’annex II.
2. Vegeu el número de referència 411 de l’annex II.

Dos. La primera part de l’annex III es modifica de la 
manera següent:

a) Se suprimeix el número de referència 19.
b) En el número de referència 1a, en la columna b, 

les paraules «Àcid bòric, borats i tetraborats» se substitu-
eixen per: «Àcid bòric, borats i tetraborats, excepte la 
substància número 1184 de l’annex II».

c) En el número de referència 8, en la columna b, les 
paraules «m-i p-fenilendiamina, els seus derivats N-subs-
tituïts i les seves sals; derivats N-substituïts d’o-fenilendi-
amina (1), amb l’excepció dels derivats enumerats en 
qualsevol altra part del present annex» se substitueixen 
per: «p-fenilendiamina, els seus derivats N-substituïts i 
les seves sals; derivats N-substituïts de l’o-fenilendiami-
na (1), exclosos els esmentats en el present annex».

Article segon. Termini de comercialització.
A partir del 22 d’agost de 2006 no poden ser comer-

cialitzats productes cosmètics que no s’ajustin al que 
estableix l’article primer.

Article tercer. Termini de venda o cessió.

A partir del 22 de novembre de 2006 no poden ser 
venuts o cedits al consumidor final productes cosmètics 
que no s’ajustin al que estableix l’article primer.

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament 
jurídic intern la Directiva 2005/80/CE de la Comissió, 21 de 

Núm. de 
referència Nom químic Número CAS núm. CE 



1838 Divendres 16 juny 2006 Suplement núm. 13 Suplement núm. 13 Divendres 16 juny 2006 1839

novembre de 2005, per la qual es modifica la Directiva 
76/768/CEE del Consell, relativa als productes cosmètics, 
per adaptar els seus annexos II i III al progrés tècnic.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de maig de 2006.

SALGADO MÉNDEZ

CAP DE L’ESTAT
9957 LLEI ORGÀNICA 5/2006, de 5 de juny, comple-

mentària de la Llei per a l’eficàcia a la Unió Euro-
pea de les resolucions d’embargament i d’asse-
gurament de proves en procediments penals, per 
la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial. («BOE» 134, de 6-6-2006, 
i «BOE» 141, de 14-6-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 18/2006, per a l’eficàcia a la Unió Europea de 
les resolucions d’embargament i d’assegurament de pro-
ves en procediments penals, estableix a l’article 3 que els 
jutges d’instrucció del lloc on hi hagi els béns o els ele-
ments de prova als quals es refereixi la resolució judicial 
estrangera són competents per al seu compliment. Per 
aquest motiu, és necessari modificar la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que enumera les 
competències dels òrgans jurisdiccionals.

Així, s’ha d’afegir a l’apartat 1 de l’article 87 de l’es-
mentada Llei l’atribució als jutjats d’instrucció de la com-
petència per al compliment de les sol·licituds d’adopció 
de mesures d’embargament i assegurament de proves 
rebudes de les autoritats judicials d’un altre Estat membre 
de la Unió Europea.

Article únic. Modificació de l’apartat 1 de l’article 87 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial.

S’afegeix una lletra g) a l’apartat 1 de l’article 87 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, amb 
la redacció següent:

«g) De l’execució de les mesures d’embarga-
ment i assegurament de proves transmeses per un 
òrgan judicial d’un Estat membre de la Unió Euro-
pea que les hagi acordat en un procés penal, quan 
els béns o els elements de prova estiguin en territori 
espanyol».

Disposició final primera. Competència estatal.

Aquesta Llei orgànica es dicta en exercici de les com-
petències atribuïdes a l’Estat en matèria de legislació 
processal per l’article 149.1.6a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 5 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

(Aquesta Llei orgànica s’inclou tenint en compte la Correció d’errors 
publicada en el «BOE» núm.141, de 14-6-2006.)

9958 LLEI 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televi-
sió de titularitat estatal. («BOE» 134, de 6-6-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució, a l’article 20, garanteix valors de plura-
lisme, veracitat i accessibilitat amb la finalitat de contribuir 
a la formació d’una opinió pública informada, i preveu la 
regulació per llei de l’organització i el control parlamentari 
dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat.

L’activitat dels mitjans de comunicació de titularitat 
pública s’ha de regir per un criteri de servei públic, fet que 
delimita la seva organització i el seu finançament, els con-
trols als quals queden subjectes, així com els continguts 
de les seves emissions i les garanties del dret d’accés.

El fi d’aquesta Llei és, d’una banda, dotar la ràdio i la 
televisió de titularitat estatal d’un règim jurídic que garan-
teixi la seva independència, neutralitat i objectivitat i que 
estableixi estructures organitzatives i un model de finan-
çament que els permeti complir la seva tasca de servei 
públic amb eficàcia, qualitat i reconeixement públic. D’al-
tra banda, reforça la intervenció del Parlament i preveu la 
supervisió de la seva activitat per una autoritat audiovi-
sual independent.

La Llei recull les principals propostes de l’informe ela-
borat pel Consell per a la reforma dels mitjans de comuni-
cació de titularitat de l’Estat creat pel Reial decret 744/2004, 
de 23 d’abril. Assumeix la necessitat d’una reforma, per 
elevar les exigències de neutralitat, transparència i quali-
tat; superar una regulació insuficient i antiquada; i establir 
un mecanisme de finançament estable i sostingut per 
adequar-se als principis comunitaris de proporcionalitat i 
transparència en la gestió del servei públic de ràdio i tele-
visió, evitant un procés de finançament de dèficit corrents 
mitjançant el recurs a l’endeutament.

La reforma resulta inevitable en un context de desen-
volupament tecnològic, l’aparició de nous operadors 
públics autonòmics i privats, la difusió d’aquests serveis 
mitjançant el satèl·lit i el cable, la seva coexistència amb 


