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Artigo 2. Prazos de presentación de solicitudes para as 
axudas destinadas a paliar danos en vivendas e a enti-
dades locais.

Establécese o prazo dun mes, contado a partir do día 
seguinte ao da publicación desta orde ministerial, para a 
presentación das solicitudes de axudas por danos en 
vivendas e enxoval, e a corporacións locais por gastos de 
emerxencia, previstas nos artigos 9 e 10 do Real decreto 
lei 2/2007, do 2 de febreiro, e reguladas no Real decreto 
307/2005, do 18 de marzo, polo que se regulan as subven-
cións en atención a determinadas necesidades derivadas 
de situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de marzo de 2007.–O ministro do Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba.

ANEXO

A Coruña:

A Pobra do Caramiñal; Padrón; Rianxo; Ribeira; Rois.
Pontevedra:

A Illa de Arousa; Bueu; Caldas de Reis; Cambados; 
Cangas; Catoira; Cuntis; Marín; Meaño; Meis; Moaña; O 
Grove; Poio; Pontevedra; Portas; Ribadumia; Sanxenxo; 
Valga; Vilaboa; Vilagarcía de Arousa; Vilanova de Arousa. 

XEFATURA DO ESTADO
 4814 CORRECCIÓN de erros da Lei 36/2006, do 29 de 

novembro, de medidas para a prevención da 
fraude fiscal. («BOE» 58, do 8-3-2007.)

Advertidos erros na publicación da Lei 36/2006, do 29 
de novembro, de medidas para a prevención da fraude 
fiscal, publicada no «Boletín Oficial del Estado», suple-
mento número 17 en lingua galega, do 1 de decembro de 
2006, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 2349, segunda columna, artigo terceiro. 
Dous, b), primeira liña, onde di: «Cando o empresario 
profesional que.»; debe dicir: «Cando o empresario ou 
profesional que.».

Na páxina 2364, na disposición transitoria cuarta, 
onde di: «A responsabilidade tributaria establecida no 
punto catro do artigo quinto desta lei.»; debe dicir: «A 
responsabilidade tributaria establecida no punto cinco do 
artigo quinto desta lei.».

Na páxina 2364, na disposición transitoria quinta, 
onde di: «A nova redacción do punto 1 do artigo 57 da Lei 
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, establecida 
no punto cinco do artigo quinto desta lei.»; debe dicir: «A 
nova redacción do punto 1 do artigo 57 da Lei 58/2003, do 
17 de decembro, xeral tributaria, establecida no punto 
seis do artigo quinto desta lei.». 

MINISTERIO 
DE SANIDADE E CONSUMO

 4816 ORDE SCO/504/2007, do 5 de marzo, pola que se 
modifica o anexo II do Real decreto 1599/1997, 
do 17 de outubro, sobre produtos cosméticos. 
(«BOE» 58, do 8-3-2007.)

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, adaptándose á lexislación 
comunitaria. 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 e SCO/
3283/2006 modificaron os anexos deste real decreto.

Este real decreto foi modificado polo Real decreto 
2131/2004, do 29 de outubro, e o Real decreto 209/2005, 
do 25 de febreiro.

A Directiva 76/768/CEE, do Consello, do 27 de xullo de 
1976, relativa á aproximación das lexislacións dos Esta-
dos membros en materia de produtos cosméticos, foi 
obxecto de sucesivas modificacións, a última delas 
mediante a Directiva 2006/78/CE, da Comisión, do 29 de 
setembro de 2006.

Mediante esta disposición trasponse esta directiva ao 
ordenamento xurídico interno, de acordo co establecido 
na disposición derradeira primeira do Real decreto 
1599/1997, do 17 de outubro.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo primeiro. Modificación do anexo II do Real 
decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos 
cosméticos.

O número de referencia 417 do anexo II do Real 
decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos cos-
méticos, queda redactado do seguinte modo:

«417. Material da categoría 1 e material da categoría 
2 segundo se definen nos artigos 4 e 5, respectivamente, 
do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 3 de outubro de 2002, polo que 
se establecen as normas sanitarias aplicables aos subpro-
dutos animais non destinados ao consumo humano, e 
ingredientes derivados de tal material.»

Artigo segundo. Prazo de comercialización, venda ou 
cesión.

A partir do 30 de marzo de 2007 non poderán ser 
comercializados nin poderán ser vendidos ou cedidos ao 
consumidor final produtos cosméticos que non se axus-
ten ao establecido no artigo primeiro.

Disposición derradeira primeira. Incorporación de 
dereito da Unión Europea.

Mediante esta orde incorpórase ao ordenamento xurí-
dico interno a Directiva 2006/78/CE, da Comisión, do 29 de 
setembro de 2006, pola que se modifica a Directiva 76/
768/CEE, do Consello, relativa aos produtos cosméticos, 
para adaptar o seu anexo II ao progreso técnico.


