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UNE-EN ISO 12215-3:2003. Embarcacions d’esbarjo. Construcció de bucs i escantillons. Part 3: Materials: acer, aliatges 
d’alumini, fusta i altres materials (ISO 12215-3:2002).

UNE-EN ISO 12215-4:2003. Embarcacions d’esbarjo. Construcció de bucs i escantillons. Part 4: tallers de construcció o 
fabricació (ISO 12215-4:2002).

UNE-EN ISO 12216:2003. Embarcacions d’esbarjo. Finestres, ulls de bou, escotilles, lluernes de coberta i portes. 
Requisits de resistència i estanquitat (ISO 12216:2002).

UNE-EN ISO 12217-1:2002. Embarcacions d’esbarjo. Avaluació i classificació de l’estabilitat. Part 1. Embarcacions no 
propulsades a vela d’eslora igual o inferior a sis metres (ISO 12217-1:2002).

UNE-EN ISO 12217-2:2002. Embarcacions d’esbarjo. Avaluació i classificació de l’estabilitat i la flotabilitat. Part 2. 
Embarcacions propulsades a vela d’eslora igual o inferior a sis metres (ISO 12217-2:
2002).

UNE-EN ISO 12217-3:2003. Embarcacions d’esbarjo. Avaluació i classificació de l’estabilitat i la flotabilitat. Part 3. 
Embarcacions d’eslora inferior a sis metres (ISO 12217-3:2002).

UNE-EN ISO 13297:2001. Embarcacions d’esbarjo. Sistemes elèctrics. Instal·lacions de corrent altern (ISO 13297:
2000).

UNE-EN ISO 13929:2001. Embarcacions d’esbarjo. Mecanisme de govern. Sistemes de transmissió per engranatges 
(ISO 13929:2001).

UNE-EN ISO 14946:2002. Embarcacions d’esbarjo. Capacitat de càrrega màxima (ISO 14946:2001).
UNE-EN ISO 15584:2001. Embarcacions d’esbarjo. Motors de gasolina intraborda. Components de combustible i 

elèctrics muntats en el motor (ISO 15584:2001).
UNE 28846/1M:2001. Embarcacions d’esbarjo. Equips elèctrics. Protecció contra la inflamació dels ambients 

gasosos inflamables (ISO 8846:1990).
UNE 28847:1992. Embarcacions menors. Mecanismes de govern. Sistemes de cable metàl·lic i politja (versió 

oficial en 28847:1989) (ISO 8847:1987).
UNE 28848/1M:2001. Embarcacions d’esbarjo. Mecanismes de govern a distància (ISO 8848:1990).
UNE 28849/1M:2001. Embarcacions d’esbarjo. Bombes de sentina amb motor elèctric (ISO 8849:1990).
UNE-EN ISO 29775/1M:2001. Embarcacions d’esbarjo. Mecanismes de govern a distància per a motors únics forabord de 

potència compresa entre 15 kW i 40 kW (ISO 9775:1990).
UNE-EN ISO 8666:2002. Dades principals.
UNE-EN ISO 15085:2003. Prevenció de caiguda d’homes per la borda i pujada a bord.
UNE-EN ISO 9093-2:2002 Vàlvules de presa d’aigua del mar i accessoris que travessen el buc. Part 2: no metàl·lics.
UNE-EN ISO 15083:2003. Sistemes de bombament de sentines.
UNE-EN ISO 15084:2003. Ancoratge, amarratge i remolc. Punts d’amarratge.
UNE-EN ISO 16147:2002. Motors dièsel intraborda. Components de combustible i elèctrics muntats en el motor.
UNE-EN ISO 9094-1:2003. Protecció contra incendis. Part 1: embarcacions d’eslora inferior o igual a 15 m.
UNE-EN ISO 14895:2003. Fogons de cuina alimentats per combustible líquid.
EN 60092-507:2000. Instal·lacions elèctriques dels vaixells. Part 507: embarcacions d’esbarjo (IEC 60092-507:

2000).

Norma Títol

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 18574 REIAL DECRET 2131/2004, de 29 d’octubre, pel 

qual es modifica el Reial decret 1599/1997, de 
17 d’octubre, sobre productes cosmètics. 
(«BOE» 262, de 30-10-2004.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, pel qual es 
regulen els productes cosmètics, va recollir tota la norma-
tiva vigent en matèria de productes cosmètics i va incor-
porar a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
vigents en aquell moment relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres en matèria de productes 
cosmètics: Directiva 76/768/CEE del Consell, de 27 de 
juliol de 1976, i modificacions posteriors del Consell i de la 
Comissió.

Posteriorment, mitjançant successives ordres ministe-
rials s’han incorporat a l’ordenament jurídic espanyol les 
corresponents directives de la Comissió que han modifi-
cat la Directiva marc 76/768/CEE.

La Directiva 2003/15/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 de febrer de 2003, per la qual es modifica la 

Directiva 76/768/CEE del Consell, que estableix modifica-
cions importants en la reglamentació, ha estat modificada 
en part per la Directiva 2003/80/CE de la Comissió, de 5 de 
setembre de 2003, per la qual l’annex VIII bis de la Direc-
tiva 76/768/CEE del Consell estableix el símbol que indica 
el termini d’utilització dels productes cosmètics, a fi de 
millorar la informació oferta al consumidor. Aquest Reial 
decret transposa les disposicions de la Directiva
2003/15/CE, relatives al termini d’utilització dels produc-
tes cosmètics després d’obrir-los, així com la Directiva 
2003/80/CE de la Comissió, de 5 de setembre de 2003.

Aquest Reial decret, en l’elaboració del qual han estat 
escoltats els sectors afectats, es dicta a l’empara del que 
disposa l’article 149.1.16a de la Constitució i del que esta-
bleixen l’article 40.2, 5 i 6 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
general  de sanitat, i la disposició addicional tercera de la 
Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat i 
Consum, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 29 d’octubre de 2004,
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D I S P O S O :

Article únic. Modificació 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, es modifica en els termes següents:

U. S’afegeix un incís a l’apartat 1.d) de l’article 15, 
«Etiquetatge», amb la redacció següent:

«Per a aquests productes s’ha d’indicar el ter-
mini després d’obrir-los durant el qual es poden uti-
litzar sense cap risc per al consumidor. Aquesta 
informació s’indica mitjançant el símbol que preveu 
l’annex VIII bis, seguit del termini en mesos i/o 
anys.»

Dos. S’hi afegeix un nou annex VIII bis amb el con-
tingut següent:

«ANNEX VIII BIS

Símbol que indica el termini d’utilització dels productes 
cosmètics després d’obrir-los 

  

 Disposició transitòria única. Termini d’adaptació.

A partir de l’11 de març de 2005 no es poden posar al 
mercat productes cosmètics que no compleixin el que 
disposa l’apartat u de l’article únic.

Disposició final primera. Caràcter bàsic i títol compe-
tencial.

Aquest Reial decret té caràcter de norma bàsica, i es 
dicta a l’empara de l’article 149.1.16a de la Constitució, i 
de conformitat amb el que disposen l’article 40.2, 5 i 6 de 
la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i la dispo-
sició addicional tercera de la Llei 25/1990, de 20 de desem-
bre, del medicament.

Disposició final segona. Facultat de desplegament nor-
matiu.

Es faculta el ministre de Sanitat i Consum per dictar 
les disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplega-
ment d’aquest Reial decret, en l’àmbit de les seves com-
petències.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 d’octubre de 2004.

JUAN CARLOS R.   

La ministra de Sanitat i Consum,
    ELENA SALGADO MÉNDEZ


