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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 de l’annex II del Reial decret 
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

El número de referència 417 de l’annex II del Reial 
decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cos-
mètics, queda redactat de la manera següent:

«417. Material de la categoria 1 i material de la 
categoria 2 segons es defineixen en els articles 4 i 5, 
respectivament, del Reglament (CE) núm. 1774/2002 
del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre 
de 2002, pel qual s’estableixen les normes sanitàries 
aplicables als subproductes animals no destinats al 
consum humà, i ingredients derivats d’aquest 
material.»

Article segon. Termini de comercialització, venda o cessió.

A partir del 30 de març de 2007 no poden ser comer-
cialitzats ni poden ser venuts o cedits al consumidor final 
els 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 2006/78/CE de la Comissió, de 29 
de setembre de 2006, per la qual es modifica la Directiva 
76/768/CEE del Consell, relativa als productes cosmètics, 
per adaptar-ne l’annex II 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, 5 de març de 2007.–La ministra de Sanitat i 
Consum, Elena Salgado Méndez. 

MINISTERI DE JUSTÍCIA
 4942 REIAL DECRET 170/2007, de 9 de febrer, pel 

qual es modifica el Reglament del Registre Civil, 
aprovat pel Decret de 14 de novembre de 1958. 
(«BOE» 59, de 9-3-2007.)

I

La renovació legislativa que s’està produint en els 
últims temps en l’àmbit del dret de família determina la 
necessitat d’adaptar la normativa del Registre Civil a 
aquests canvis. En particular, l’objectiu d’aquesta modifica-
ció reglamentària consisteix a aconseguir l’adequada coor-
dinació del Reglament del Registre Civil amb la Llei orgà-
nica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, la disposició addicio-
nal vintena de la qual va modificar el paràgraf segon de 
l’article 58 de la Llei del Registre Civil en matèria de canvi 

de cognoms, i amb la Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual 
es modifiquen el Codi Civil i la Llei d’enjudiciament civil en 
matèria de separació i divorci.

Quant a la primera de les adaptacions, cal recordar que 
el paràgraf primer de l’article 208 del Reglament del Regis-
tre Civil, aprovat pel Decret de 14 de novembre de 1958, en 
concordança amb el que preveu el paràgraf primer de 
l’article 58 de la Llei del Registre Civil, disposa que «no és 
necessari que es doni el primer requisit de l’article 205 per 
canviar o modificar un cognom contrari al decòrum o que 
ocasioni greus inconvenients o per evitar la desaparició 
d’un cognom espanyol. S’entén que un cognom ocasiona 
greus inconvenients quan és estranger o, per qualsevol 
raó, comporti deshonra».

Els requisits a què al·ludeix l’article 205 del Reglament 
del Registre Civil són els següents: 1r Que el cognom en 
la forma proposada constitueixi una situació de fet no 
creada per l’interessat; 2n Que el cognom o cognoms que 
s’intentin unir o modificar pertanyin legítimament al peti-
cionari; 3r Que els dos cognoms que resultin del canvi no 
provinguin de la mateixa línia.

El paràgraf segon de l’article 208 del Reglament del 
Registre Civil, per la seva part, en correspondència amb 
el paràgraf segon de l’article 58 de la Llei del Registre 
Civil, estableix la possibilitat d’excepcionar l’exigència 
d’aquests requisits als efectes d’autoritzar un canvi de 
cognoms en casos excepcionals, en els termes següents: 
«Quan es donin circumstàncies excepcionals, i malgrat 
faltar els requisits que assenyala l’esmentat article, es pot 
accedir al canvi per decret a proposta del Ministeri de 
Justícia, amb audiència del Consell d’Estat. En tots 
aquests casos l’oposició es pot fonamentar en qualsevol 
motiu raonable».

En conseqüència, tots els requisits de l’article 205 del 
Reglament del Registre Civil són dispensables quan con-
corrin en el cas concret «circumstàncies excepcionals», i 
l’apreciació d’aquestes queda subjecta a la discrecionali-
tat no del Ministeri de Justícia, a qui en aquest cas corres-
pon només la facultat d’iniciativa o proposta però no la de 
resolució, sinó del Govern, mitjançant reial decret i prèvia 
audiència del Consell d’Estat.

És lògic que l’exercici discrecional d’una potestat 
administrativa com la de dispensa per a casos singulars 
dels requisits establerts amb caràcter general per la regu-
lació legal del canvi de cognoms s’envolti de les màximes 
cauteles de procediment i de competència de l’òrgan 
facultat per aquest exercici, per evitar en la mesura que 
sigui possible que l’objectiu de salvaguardar determinats 
interessos o drets particulars en casos excepcionals pugui 
derivar en situacions de discriminació o de vulneracions 
del principi d’igualtat jurídica dels ciutadans.

El casuisme de l’expressió genèrica que utilitza l’article 
208 del Reglament del Registre Civil de «circumstàncies 
excepcionals» pot afectar casos en què l’excepcionalitat 
vingui acompanyada de la urgència i peremptorietat de la 
seva apreciació perquè afecta la protecció de drets fona-
mentals bàsics com la vida o la integritat física de la per-
sona afectada. Aquest és el cas en què poden trobar-se les 
persones, especialment en el cas de les dones, que veuen 
amenaçada la seva seguretat personal per la persecució 
moral o física que pateixen en el marc de la violència 
domèstica o de gènere. En aquests casos l’autorització del 
canvi dels cognoms d’aquestes persones, i eventualment 
dels fills que estiguin sota la seva custòdia i sotmesos a la 
mateixa amenaça, pot representar un instrument jurídic 
de protecció útil com a complement a eventuals ordres 
judicials d’allunyament o altres mesures cautelars en la 
mesura que dificulta la localització de la víctima pel pre-
sumpte agressor.

Ara bé, aquesta mesura de protecció pot esdevenir 
totalment ineficaç com a conseqüència del desfasament 
entre la peremptorietat de la situació de risc, i la conse-
güent necessitat de protecció, i l’exigència de la tramita-
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ció prèvia del complex procediment previst a l’article 208 
del Reglament del Registre Civil que requereix la proposta 
prèvia del Ministeri de Justícia, audiència del Consell 
d’Estat i la posterior aprovació d’un reial decret per part 
del Govern.

Per això, la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 
de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere, va fer una nova redacció del paràgraf segon de 
l’article 58 de la Llei del Registre Civil, abans transcrit, i 
afegeix al seu contingut anterior el text següent: «En cas 
que el sol·licitant de l’autorització del canvi dels cognoms 
sigui objecte de violència de gènere i en qualsevol altre 
cas en què la urgència de la situació ho requereixi es pot 
accedir al canvi per ordre del Ministeri de Justícia, en els 
termes que fixi el Reglament».

Aquesta reforma, en aquest àmbit, té per objecte pre-
cisament dotar del desplegament reglamentari necessari 
l’anterior previsió legal i fer-la operativa. De conformitat 
amb l’objectiu de la Llei, l’actual reforma persegueix sim-
plificar el procediment d’autorització de canvi de cog-
noms en els casos indicats per compatibilitzar la seva 
agilitació amb la urgència de la protecció que demana la 
víctima. Tot això sense perjudici que en casos de simula-
ció o frau es pugui anul·lar o revocar l’autorització del 
canvi dels cognoms a través de les accions i els recursos 
corresponents.

II

D’altra banda, aquesta reforma reglamentària perse-
gueix un segon objectiu que és el d’ajustar el Reglament 
del Registre Civil a les modificacions introduïdes per 
l’esmentada Llei 15/2005, de 8 de juliol, de modificació del 
Codi civil en matèria de separació i divorci. Així, és neces-
sari emprendre la reforma de l’actual article 263 del 
Reglament del Registre Civil per adaptar-lo a les exigèn-
cies que imposa la nova concepció de la separació o 
divorci sense causa i sense culpa de cap dels cònjuges. 
Aquesta nova concepció d’aquestes institucions és 
incompatible amb la redacció actual de l’esmentat pre-
cepte reglamentari en què es preveu que «Les inscrip-
cions de les resolucions judicials han de precisar el seu 
abast i causa del divorci, nul·litat o separació, la bona o 
mala fe dels cònjuges i les determinacions sobre pàtria 
potestat i l’atenció dels fills», incompatibilitat que se cen-
yeix a les mencions obligatòries de la causa del divorci o 
la separació i a la bona o mala fe dels cònjuges, que des-
aparegudes de la Llei civil, han de desaparèixer també de 
la reglamentació registral, en aplicació dels principis de 
jerarquia normativa i de concordança del Registre amb la 
realitat extraregistral.

La reforma s’ha de completar, per la mateixa motiva-
ció abans expressada, amb la supressió de la referència 
que a les causes de la separació o divorci d’un matri-
moni conté l’article 21 del Reglament del Registre Civil 
en esmentar els diferents casos de publicitat restringida, 
sotmeses a autorització especial. En correspondència 
amb els canvis que s’introdueixen en aquest precepte 
també es modifica l’article 22 de Reglament del Registre 
Civil.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, 
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 9 de febrer de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament del Registre 
Civil, aprovat pel Decret de 14 de novembre de 1958.

El Reglament del Registre Civil, aprovat pel Decret de 14 
de novembre de 1958, es modifica en els termes següents:

U. Es modifiquen els números 1r i 3r i s’afegeix un 
nou número 6è a l’article 21 amb la redacció següent:

«1r De la filiació adoptiva o desconeguda o de 
circumstàncies que descobreixin aquest caràcter i 
del canvi del cognom Expósito o altres d’anàlegs o 
inconvenients.»

«3r De les causes de privació o suspensió de la 
pàtria potestat.»

«6è Dels canvis de cognom autoritzats de con-
formitat amb el que preveu el paràgraf tercer de 
l’article 208 d’aquest Reglament.»

Dos. Es modifica el número 3r i s’afegeix un nou 
número 6è a l’article 22 amb la redacció següent:

«3r Respecte a les causes de privació o suspen-
sió de la pàtria potestat, el subjecte a aquesta o els 
seus ascendents o descendents o hereus.»

«6è Respecte als canvis de cognom autoritzats 
de conformitat amb el que preveu el paràgraf tercer 
de l’article 208, únicament la persona inscrita.»

Tres. L’article 208 queda redactat en els termes 
següents:

«No és necessari que es doni el primer requisit 
de l’article 205 per canviar o modificar un cognom 
contrari al decòrum o que ocasioni greus inconve-
nients o per evitar la desaparició d’un cognom 
espanyol. S’entén que un cognom ocasiona greus 
inconvenients quan, per qualsevol motiu, comporti 
deshonra.

Quan es donin circumstàncies excepcionals, i 
malgrat faltar els requisits que assenyala l’article 
esmentat, es pot accedir al canvi pel Reial decret a 
proposta del Ministeri de Justícia, amb audiència 
del Consell d’Estat.

En el cas que el sol·licitant de l’autorització del 
canvi dels cognoms sigui objecte de violència de 
gènere, es pot accedir al canvi per ordre del minis-
tre de Justícia. Per això s’ha d’acreditar que qui 
al·legui ser objecte de violència de gènere ha 
obtingut alguna mesura cautelar de protecció 
judicial en aquest àmbit. També es pot accedir al 
canvi de cognoms en la mateixa forma en qualse-
vol cas en què la urgència de la situació ho reque-
reixi.

L’Ordre ministerial a què es refereix el paràgraf 
anterior no és objecte de publicació en el “Butlletí 
Oficial de l’Estat” ni en qualsevol altre mitjà.

En tots aquests casos l’oposició es pot fonamen-
tar en qualsevol motiu raonable.

El que disposa aquest article s’entén sense per-
judici de l’exercici de les accions que puguin ser 
procedents una vegada concedida l’autorització del 
canvi i, en particular, en cas que s’apreciï amb poste-
rioritat a l’autorització del canvi l’existència de simu-
lació o frau per part del sol·licitant.»

Quatre. El primer paràgraf de l’article 263 del Regla-
ment del Registre Civil queda redactat de la manera 
següent:

«Les inscripcions de les resolucions judicials han 
de precisar-ne l’abast i les determinacions sobre 
pàtria potestat i l’atenció dels fills.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la compe-
tència exclusiva estatal en matèria d’ordenació dels regis-
tres i instruments públics, que preveu l’article 149.1.8a de 
la Constitució.
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Disposició final segona. Habilitació de desplegament i 
execució.

El ministre de Justícia pot dictar totes les disposicions 
de desenvolupament que siguin necessàries per a 
l’execució d’aquest Reial decret.

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, 9 de febrer de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 5044 ORDRE PRE/532/2007, de 9 de març, per la qual 

es modifica l’Ordre PRE/174/2007, de 31 de 
gener, per la qual s’actualitzen les instruccions 
tècniques complementàries números 8, 15, 19 
i 23 del Reglament d’explosius, aprovat pel 
Reial decret 230/1998, de 16 de febrer. («BOE» 60, 
de 10-3-2007.)

L’Ordre PRE/174/2007, de 31 de gener, estableix deter-
minades limitacions per al subministrament i l’ús 
d’artificis pirotècnics, per raons d’edat, en funció de la 
classe d’aquests artificis. Les limitacions estan basades 
en la transcripció del text de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell per a l’establiment del mercat 
d’articles pirotècnics.

Tenint en compte l’arrelada tradició de l’ús de produc-
tes pirotècnics, en particular en les festivitats que se cele-
bren a la Comunitat Valenciana, i considerades les 
sol·licituds de les Corts Valencianes, dels ajuntaments de 
València, Alacant i Sagunt, i de grups i associacions del 
sector interessats per a l’atorgament d’una moratòria de 
l’esmentada Ordre, i atès que l’esmentada Directiva 
encara no ha estat objecte de publicació en el «Diari Ofi-
cial de la Unió Europea», és aconsellable diferir fins a la 
transposició de la Directiva en qüestió l’aplicació de les 
limitacions per a l’ús de productes pirotècnics per raons 
d’edat que preveu l’Ordre PRE/174/2007, de 31 de gener.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria, 
Turisme i Comerç i de l’Interior, disposo:

Article únic. Període transitori.

La disposició final única de l’Ordre PRE/174/2007, de 
31 de gener, per la qual s’actualitzen les instruccions tèc-
niques complementàries números 8, 15, 19 i 23 del Regla-
ment d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 
de febrer, queda redactada de la manera següent:

«Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el “Butlletí Oficial de l’Estat”, excepte el que 
preveu el nou apartat 3.2 de la Instrucció tècnica comple-
mentària número 19, del Reglament d’explosius, aprovat 
pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, que entra en 
vigor de conformitat amb el que estableixin les disposi-
cions per les quals es transposi la Directiva del Parla-

ment Europeu i del Consell per a l’establiment del mer-
cat d’articles pirotècnics.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 9 de març de 2007.–La vicepresidenta primera 
del Govern i ministra de la Presidència, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 5348 ORDRE EHA/564/2007, de 7 de març, per la qual 
es modifica l’Ordre HAC/2324/2003, de 31 de 
juliol, per la qual s’estableixen normes detalla-
des per a l’aplicació de les disposicions refe-
rents a assistència mútua en matèria de recap-
tació. («BOE» 63, de 14-3-2007.)

El Tractat fet a Luxemburg el 25 d’abril de 2005 va 
determinar l’ingrés com a membres de la Unió Europea 
de la República de Bulgària i Romania.

En aplicació de l’esmentat Tractat, i en particular del 
que disposa l’apartat 3 de l’article 4, i vista l’Acta d’adhesió, 
concretament l’article 56, la Comissió va adoptar la Direc-
tiva 2006/84/CE de la Comissió, de 23 d’octubre de 2006, per 
la qual s’adapta la Directiva 2002/94/CE, en l’àmbit de la 
fiscalitat, a conseqüència de l’adhesió de Bulgària i Roma-
nia. Aquesta Directiva va modificar l’annex IV de la Direc-
tiva 2002/94/CE, i hi va afegir una menció relativa als nous 
estats membres.

Atès que la Directiva 2002/94/CE, de la Comissió, de 9 
de desembre de 2002, va ser incorporada a l’ordenament 
jurídic espanyol mitjançant l’Ordre HAC/2324/2003, de 31 
de juliol, per la qual s’estableixen normes detallades per a 
l’aplicació de les disposicions referents a assistència 
mútua en matèria de recaptació, es fa necessari modificar 
l’esmentada Ordre ministerial, per incorporar a 
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2006/84/CE de 
la Comissió, de 23 d’octubre de 2006.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre HAC/2324/2003, de 31 
de juliol, per la qual s’estableixen normes detallades 
per a l’aplicació de les disposicions referents a assis-
tència mútua en matèria de recaptació, en desplega-
ment del Reial decret 704/2002, de 19 de juliol, pel qual 
s’incorporen les modificacions de determinades direc-
tives comunitàries sobre assistència mútua en matèria 
de recaptació, i en compliment de determinades direc-
tives comunitàries sobre assistència mútua entre els 
estats membres de la Unió Europea en el cobrament 
de determinades exaccions, drets i impostos i altres 
mesures.

Es modifica l’Ordre HAC/2324/2003, de 31 de juliol, en 
els termes següents:

Es modifica el model per a la comunicació dels estats 
membres a la Comissió esmentada a l’article 25 de la 
Directiva 76/308/CEE, contingut a l’annex IV, i se substi-
tueix el text de la primera columna de l’esquerra, sota 


