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pel que fa als «llindars estadístics», atribueix als estats 
membres la facultat de determinar, de conformitat amb 
les normes de càlcul previstes sobre això, els valors 
d’aquests llindars.

Així mateix, l’article 8.2 del Reglament esmentat esta-
bleix que es pot recollir la informació corresponent al valor 
estadístic dels intercanvis fets per part dels subministra-
dors d’informació els intercanvis dels quals ascendeixin a 
un màxim del 70% del total d’intercanvis de l’Estat membre 
corresponent expressats en valor. Per aquesta raó, s’incor-
poren a l’Ordre els «llindars estadístics» per sota dels quals 
s’eximeix de l’obligació de consignar el valor estadístic en 
la declaració.

Havent estat encomanada a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda, pel 
Reial decret 1911/2004, de 17 de setembre, d’aprovació del 
Pla Estadístic Nacional 2005-2008, i dins d’aquella per l’Or-
dre del Ministeri de la Presidència d’11 de juliol de 1997, per 
la qual es reorganitzen els Serveis Centrals de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, al Departament de Dua-
nes i Impostos Especials l’elaboració i l’anàlisi de les esta-
dístiques del comerç exterior i de l’intercanvi de béns entre 
estats membres, és procedent adoptar les mesures condu-
ents a la millor consecució del fi assignat.

En virtut d’això, disposo:
Article 1. Llindars d’exempció.

Els llindars d’exempció, d’acord amb el que estableix 
l’article 10 del Reglament (CE) número 638/2004 del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre 
les estadístiques comunitàries d’intercanvis de béns entre 
estats membres i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 
número 3330/1991 del Consell, queden fixats per a l’any 
2008 en els imports següents:

1. Introduccions a la Península i Balears de mercade-
ries procedents d’altres estats membres de la Unió Euro-
pea: 250.000 euros d’import facturat acumulat en l’exercici 
precedent o en el corrent.

2. Expedicions des de la Península i Balears de merca-
deries amb destinació a altres estats membres de la Unió 
Europea: 250.000 euros d’import facturat acumulat en 
l’exercici precedent o en el corrent.
Article 2. Llindars estadístics.

Els «llindars estadístics», d’acord amb el que estableix 
l’article 8 del Reglament (CE) número 1982/2004 de la 
Comissió, de 18 de novembre de 2004, pel qual s’aplica el 
Reglament (CE) número 638/2004, de 31 de març de 2004, 
sobre les estadístiques comunitàries d’intercanvis de béns 
entre estats membres i es deroga el Reglament (CE) 
número 1901/2000, de 7 de setembre de 1999, i (CEE) 
número 3590/92, d’11 de desembre de 1992, quant a l’obli-
gació de consignació en la declaració del «valor estadístic», 
queden fixats per a l’any 2008 en els imports següents:

1. Introduccions a la Península i Balears de mercade-
ries procedents d’altres estats membres de la Unió Euro-
pea: 6.000.000 d’euros d’import facturat acumulat en 
l’exercici precedent o en el corrent.

2. Expedicions des de la Península i Balears de merca-
deries amb destinació a altres estats membres de la Unió 
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 20725 RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2007, de la 

Direcció General de la Marina Mercant, per la 
qual s’actualitza l’annex XVIII del Reial decret 
2127/2004, de 29 d’octubre, pel qual es regulen 
els requisits de seguretat de les embarcacions 
d’esbarjo, de les motos nàutiques, dels seus com-
ponents i de les emissions d’escapament i sono-
res dels seus motors. («BOE» 289, de 3-12-2007.)

L’article 4.2 del Reial decret 2127/2004, de 29 d’octu-
bre, estableix que es consideren conformes als requisits 
bàsics que exigeix aquesta norma els productes que s’hi 
regulen el disseny i la fabricació dels quals s’ajustin a les 
normes espanyoles adoptades de conformitat amb les 
normes harmonitzades europees.

D’acord amb aquest mandat, la disposició addicional 
primera del Reial decret esmentat disposa que les normes 
nacionals adoptades de conformitat amb les normes euro-
pees harmonitzades són les relacionades en l’annex XVIII 
del Reial decret, i faculta, en l’apartat 2, el director general de 
la Marina Mercant per fer pública, periòdicament, la relació 
de normes de l’annex XVIII degudament actualitzades.

Aquesta relació de normes va ser actualitzada per 
última vegada mitjançant la Resolució del director gene-
ral de la Marina Mercant de 2 de febrer de 2006, i des 
d’aleshores s’ha produït una evolució tècnica i normativa 
que fa necessari procedir a una nova actualització de l’an-
nex XVIII del Reial decret esmentat.

En conseqüència, resolc:

Primer.–De conformitat amb el que preveu la disposi-
ció addicional primera del Reial decret 2127/2004, de 29 
d’octubre, en relació amb el que disposa el seu article 2.4, 
fer pública l’actualització de les normes harmonitzades 
que figura annexa a aquesta Resolució.

Segon.–L’esmentada relació de normes substitueix 
l’annex XVIII del Reial decret abans esmentat.

Madrid, 25 de setembre de 2007.–El director general 
de la Marina Mercant, Felipe Martínez Martínez. 

Europea: 6.000.000 d’euros d’import facturat acumulat en 
l’exercici precedent o en el corrent.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’1 de gener de 2008.

Madrid, 20 de novembre de 2007.–El vicepresident 
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro 
Solbes Mira. 

ANNEX XVIII

Llistat normes UNE harmonitzades

Norma Títol

  

UNE-EN ISO 4566:1997-1:2002 Embarcacions d’esbarjo amb motors interiors. Extrems dels arbres portahèlixs i boi-
xes de conicitat 1:10 (ISO 4566:1992).

UNE-EN ISO 6185-1:2002 Embarcacions pneumàtiques. Part 1: embarcacions amb motor d’una potència 
màxima de 4,5 kW (ISO 6185-1:2001).

UNE-EN ISO 6185-2:2002 Embarcacions pneumàtiques. Part 1: embarcacions amb motor d’una potència 
màxima de 4,5 kW a 15 kW, tots dos inclusivament (ISO 6185-2:2001).
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UNE-EN ISO 6185-3:2002 Embarcacions pneumàtiques. Part 1: embarcacions amb motor d’una potència 
màxima de 15 kW i superior (ISO 6185-3:2001).

UNE-EN ISO 7840:2004 Petites embarcacions. Mànegues resistents al foc per a carburants (ISO 7840:2004).
UNE-EN ISO 8099:2001 Embarcacions d’esbarjo. Sistemes de retenció de deixalles d’instal·lacions sanitàries 

(lavabos) (ISO 8099:2000).
UNE-EN ISO 8469:1996 Embarcacions d’esbarjo. Mànegues no resistents al foc per a carburants (ISO 8469:1994).
UNE-EN ISO 8469/1M:2001 Embarcacions d’esbarjo. Mànegues no resistents al foc per a carburants (ISO 8469:1994).
UNE-EN ISO 8665: 1996 Embarcacions d’esbarjo. Motors i sistemes de propulsió marins. Mesurament i decla-

ració de potència (ISO 8665:1994).
UNE-EN ISO 8665/1M: 2001 Embarcacions d’esbarjo. Motors i sistemes de propulsió marins. Mesurament i decla-

ració de potència (ISO 8665:1994).
UNE-EN ISO 8666: 2003 Dades principals (ISO 8666:2002).
UNE-EN ISO 8847:2005 Petites embarcacions. Mecanismes de govern. Sistemes de guardins i politjons (ISO 

8847:2004).
UNE-EN ISO 8847:2005/AC: 2005 Petites embarcacions. Mecanismes de govern. Sistemes de guardins i politjons (ISO 

8847:2004)
UNE-EN ISO 8849:2004 Petites embarcacions. Bombes de sentina elèctriques de corrent continu (ISO 8849:2003).
UNE-EN ISO 9093-1: 1998 Embarcacions d’esbarjo. Aixetes de fons i passabucs. Part 1: metàl·lics (ISO 9093-1:1994).
UNE-EN ISO 9093-2: 2003 Petites embarcacions. Aixetes de fons i passabucs. Part 2: no metàl·lics (ISO 9093-2:2002).
UNE-EN ISO 9094-1: 2003 Petites embarcacions. Protecció contra incendis. Part 1: embarcacions d’una eslora 

inferior o igual a 15 m. (ISO 9094-1:2003).
UNE-EN ISO 9094-2: 2003 Petites embarcacions. Protecció contra incendis. Part 1: embarcacions d’una eslora 

superior a 15 m. (ISO 9094-1:2003).
UNE-EN ISO 9097:1996 Embarcacions d’esbarjo. Ventiladors elèctrics. (ISO 9097:1991).
UNE-EN ISO 9097/1M:2001 Embarcacions d’esbarjo. Ventiladors elèctrics. (ISO 9097:1991).
UNE-EN ISO 10087:2006 Embarcacions d’esbarjo. Identificació de bucs. Sistemes de codificació (ISO 10087:2006).
UNE-EN ISO 10088: 2002 Embarcacions d’esbarjo. Sistemes de combustible instal·lats de forma permanent i 

tancs fixos de combustible (ISO 10088:2001).
UNE-EN ISO 10133: 2001 Embarcacions d’esbarjo. Sistemes elèctrics. Instal·lacions de corrent continu a tensió 

molt baixa (ISO 10133:2000).
UNE-EN ISO 10239: 2001 Embarcacions d’esbarjo. Sistemes alimentats per gas liquat de petroli (GLP) (ISO 

10239:2000).
UNE-EN ISO 10239/AC:2003 Embarcacions d’esbarjo. Sistemes alimentats per gas liquat de petroli (GLP) (ISO 

10239:2000/Cor.1:2001).
UNE-EN ISO 10240:2005 Embarcacions menors. Manual del propietari (ISO 10240:2004).
UNE-EN ISO 10592:1996 Embarcacions d’esbarjo. Sistemes hidràulics de govern (ISO 10592:1994).
UNE-EN ISO 10592/1M:2001 Embarcacions d’esbarjo. Sistemes hidràulics de govern (ISO 10592:1994).
UNE-EN ISO 11105: 1997 Embarcacions menors. Ventilació de les sales de motors de gasolina i/o dels compar-

timents per als dipòsits de gasolina (ISO 11105:1997).
UNE-EN ISO 11192:2006 Petites embarcacions. Símbols gràfics. (ISO 11192:2005).
UNE-EN ISO 11547:1996 Embarcacions d’esbarjo. Dispositius de protecció contra l’arrencada amb marxa 

engranada (ISO 11547:1994).
UNE-EN ISO 11547/A1:2001 Embarcacions d’esbarjo. Dispositius de protecció contra l’arrencada amb marxa 

engranada (ISO 11547:1994).
UNE-EN ISO 11591:2001 Embarcacions d’esbarjo de motor. Camp de visió des de la posició del timó (ISO 

11591:2000).
UNE-EN ISO 11592:2002 Embarcacions d’esbarjo d’una eslora de menys de vuit metres. Determinació de la 

potència nominal màxima de propulsió (ISO 11592:2001).
UNE-EN ISO 11812: 2002 Embarcacions petites. Banyeres estanques i banyeres de buidatge ràpid (ISO 11812:2001).
UNE-EN ISO 12215-1: 2001 Embarcacions d’esbarjo. Construcció de bucs i escantillons. Part 1: Materials: resines 

termoestables, reforços de fibra de vidre, laminat de referència (ISO 12215-1:2000).
UNE-EN ISO 12215-2: 2003 Embarcacions d’esbarjo. Construcció de bucs i escantillons. Part 2: Materials: materials 

de farcit per a construccions tipus sandvitx, materials embeguts (ISO 12215-2:2002).
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: Materials: tallers 

de construcció o fabricació (ISO 12215-4:2002).
UNE-EN ISO 12216:2003 Embarcacions d’esbarjo. Finestres, ulls de bou, escotilles, llumeneres de coberta i 

portes. Requisits de resistència i estanquitat (ISO 12216-1:2002).
UNE-EN ISO 12217-1: 2002 Embarcacions d’esbarjo. Avaluació i classificació de l’estabilitat. Part 1: Embarcacions 

no propulsades a vela d’una eslora igual o superior a sis metres (ISO 12217-1:2002).
UNE-EN ISO 12217-2: 2002 Embarcacions d’esbarjo. Avaluació i classificació de l’estabilitat. Part 2: Embarcacions 

propulsades a vela d’una eslora igual o superior a sis metres (ISO 12217-2:2002).
UNE-EN ISO 12217-3: 2003 Embarcacions d’esbarjo. Avaluació i classificació de l’estabilitat. Part 3: Embarcacions 

d’una 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).

Norma Títol
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UNE-EN ISO 13590:2005 Petites embarcacions. Motos aquàtiques. Requisits de construcció i de la instal·lació 
dels sistemes (ISO 13590:2003).

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

UNE-EN ISO 14509:2001 Embarcacions d’esbarjo. Mesurament del soroll aeri emès per les embarcacions d’es-
barjo equipades amb motor (ISO 14509:2000).

UNE-EN ISO 14509:2001/A1:2005 Embarcacions d’esbarjo. Mesurament del soroll aeri emès per les embarcacions d’es-
barjo equipades amb motor (ISO 14509:2000/DAM:2002).

UNE-EN ISO 14895: 2003 Petites embarcacions. Fogons de cuina alimentats per combustible líquid (ISO 14895:2000).
UNE-EN ISO 14945:2005 Petites embarcacions. Placa del constructor (ISO 14945:2004).
UNE-EN ISO 14945:2005/AC:2005 Petites embarcacions. Placa del constructor (ISO 14945:2004).
UNE-EN ISO 14946: 2002 Embarcacions d’esbarjo. Capacitat de càrrega màxima (ISO 14946:2001).
UNE-EN ISO 14946:2002/AC:2005 Embarcacions d’esbarjo. Capacitat de càrrega màxima (ISO 14946:2001).
UNE-EN ISO 15083: 2003 Petites embarcacions. Sistemes de bombament de sentines (ISO 15083:2003).
UNE-EN ISO 15084: 2003 Petites embarcacions. Ancoratge, amarratge i remolc. Punts d’amarratge (ISO 15084:2003).
UNE-EN ISO 15085: 2003 Petites embarcacions. Prevenció de la caiguda de persones al mar i reembarcament a 

bord (ISO 15085:2003).
UNE-EN ISO 15584: 2001 Embarcacions d’esbarjo. Motors de gasolina intrabord. Components de combustible 

i elèctrics muntats en el motor (ISO 15584:2001).
UNE-EN ISO 15652:2005 Petites embarcacions. Sistemes de govern a distància per a petites embarcacions pro-

pulsades per raig d’aigua intrabord (ISO 15652:2003).
UNE-EN ISO 16147:2003 Petites embarcacions. Motor dièsel intrabord. Components de combustible i elèctrics 

muntats en el motor (ISO 16147:2002).
UNE-EN 24564:1992 Embarcacions menors. Cadenes d’àncora (ISO 4565:1986).
UNE –EN 28846:1994 Embarcacions d’esbarjo. Equips elèctrics. Protecció contra la inflamació dels ambi-

ents gasosos inflamables (ISO 8846:1990).
UNE 28846/1M:2001 Embarcacions d’esbarjo. Equips elèctrics. Protecció contra la inflamació dels ambi-

ents gasosos inflamables (ISO 8846:1990).
UNE 28848:1994 Embarcacions d’esbarjo. Mecanismes de govern a distància (ISO 8848:1990).
UNE 28848/1M:2001 Embarcacions d’esbarjo. Mecanismes de govern a distància (ISO 8848:1990).
UNE-EN ISO 29775:1994 Embarcacions d’esbarjo. Mecanismes de govern a distància per a motors únics fora-

bord de potència compresa entre 15 kW i 40 kW (ISO 9775:1990).
UNE-EN ISO 29775/1M:2001 Embarcacions d’esbarjo. Mecanismes de govern a distància per a motors únics fora-

bord de potència compresa entre 15 kW i 40 kW (ISO 9775:1990).
EN 60092-507: 2000 Instal·lacions elèctriques dels vaixells. Part 507: embarcacions d’esbarjo (IEC 

60092507: 2000).

Norma Títol
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