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b) els vegetals són originaris i s’han 
cultivat en un lloc de producció d’una 
zona indemne de la flavescència dau-
rada de la vinya (MLO), conforme a la 
institució nacional responsable de la 
protecció vegetal, i d’acord amb les 
normes internacionals pertinents, o bé

c) els vegetals són originaris i s’han 
cultivat a la República Txeca, França 
(Alsàcia, Xampanya-Ardenes i Lorena) 
o Itàlia (Basilicata), o bé

d) els vegetals són originaris i s’han cul-
tivat en un lloc de producció en què:

aa) no s’han observat símptomes de la 
flavescència daurada de la vinya 
(MLO) en les soques d’origen des del 
principi dels dos últims cicles vegeta-
tius complets, i

bb) o bé
i) no s’han observat símptomes de la 

flavescència daurada de la vinya 
(MLO) en els vegetals al lloc de pro-
ducció, o bé

ii) s’han sotmès els vegetals a un tracta-
ment d’aigua calenta a una temperatura 
de, com a mínim, 50 ° C durant 45 
minuts per eliminar la presència de la 
flavescència daurada de la vinya (MLO).

Vegetals, productes vegetals i altres objectes Requisits especials Zones protegides

   

 Tres. A l’annex V, la secció II de la part A queda modi-
ficada de la manera següent:

1. Se substitueix el punt 1.3 pel text següent:

1.3 Vegetals, excepte fruits i llavors, d’Amelanchier 
Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus 
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., 
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Car-
dot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. i Vitis L.

4. Flavescència daurada de la vinya (MLO). República Txeca, França (Alsàcia, Xampanya-Ardenes i 
Lorena) i Itàlia (Basilicata).

 Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’u de novembre de dos 
mil set.

Madrid, 24 de setembre de 2007.–La ministra d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 17277 REIAL DECRET 1197/2007, de 14 de setembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 504/2007, 
de 20 d’abril, en matèria de reconeixement de 
descans per maternitat en els supòsits de dis-
capacitat del fill i de reconeixement de la 
necessitat d’assistència d’una tercera persona 
en les prestacions no contributives. («BOE» 237, 
de 3-10-2007, i «BOE» 238, de 4-10-2007.)

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva d’homes i dones, va ampliar el permís de des-

Quatre. L’annex IX queda modificat de la manera 
següent:

a) A la lletra c), en el punt 01, se suprimeix «Dina-
marca».

b) A la lletra d), s’introdueix el punt següent després 
del punt 3: 

cans per maternitat en els supòsits de discapacitat. El 
Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el 
barem de valoració de la situació de dependència que 
estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència, estableix a la disposició addicional 
tercera, que per acreditar la discapacitat del fill o menor 
acollit s’ha d’aplicar l’escala de valoració específica per a 
menors de 3 anys.

Això genera diferents interpretacions ja que es pot 
considerar exclusiva l’aplicació de l’escala esmentada a 
aquests efectes, i és igualment d’aplicació el barem esta-
blert en el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, 
sobre procediment per al reconeixement, declaració i 
qualificació del grau de minusvalidesa.

El Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova 
el barem de valoració de la situació de dependència que 
estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència, ha establert un nou instrument de 
valoració de la necessitat del concurs d’una altra persona 
en el reconeixement del grau de minusvalidesa.

Tanmateix, es fa necessari introduir mecanismes de 
flexibilitat en la utilització dels instruments de la valoració 
de la necessitat d’assistència d’una tercera persona per 
agilitar i optimitzar els recursos i mitjans existents del 
reconeixement dels drets dels ciutadans, per la qual cosa 
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s’ha de mantenir la vigència transitòria de l’annex 2 del 
Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, sobre procedi-
ment per al reconeixement, declaració i qualificació del 
grau de minusvalidesa.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i 
Afers Socials i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 14 de setembre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 504/2007, de 20 
d’abril, pel qual s’aprova el barem de valoració de la 
situació de dependència que estableix la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependència.

El Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova 
el barem de valoració de la situació de dependència que 
estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència, queda modificat de la manera següent:

U. El primer paràgraf de la disposició addicional ter-
cera queda redactat de la manera següent:

«Per ampliar el període de descans per materni-
tat en els supòsits de discapacitat del fill o menor 
acollit, l’acreditació d’aquesta també es pot realitzar 
per l’aplicació de l’escala de valoració específica per 
a menors de 3 anys, i es considera que és procedent 
l’ampliació quan la valoració sigui, almenys, del 
grau 1 moderat, i això sense perjudici del que esta-
bleix el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, 
sobre procediment per al reconeixement, declaració 
i qualificació del grau de minusvalidesa.»

Dos. S’hi introdueix una disposició transitòria única 
amb la redacció següent:

«Disposició transitòria única. Règim transitori per a 
la determinació d’ajuda d’una tercera persona.

L’annex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de 
desembre, sobre procediment per al reconeixement, 
declaració i qualificació del grau del minusvalidesa 
és aplicable per determinar la necessitat d’ajuda 
d’una tercera persona fins a la data en què es revisi 
el barem, d’acord amb el que preveu la disposició 
addicional quarta d’aquest Reial decret.»

Tres. La disposició derogatòria única queda redac-
tada de la manera següent:

«Queden derogades les normes del mateix rang 
o inferior que s’oposen al que disposa aquest Reial 
decret. En particular, queda expressament derogat 
l’annex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desem-
bre, sobre procediment per al reconeixement, decla-
ració i qualificació del grau de minusvalidesa, sense 
perjudici del que preveu la disposició addicional pri-
mera, apartat 3, la disposició addicional tercera, i la 
disposició transitòria única.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de setembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

(Aquest Reial decret s’inclou tenint en compte la correcció d’errors 
publicada al «BOE» 238, de 4-10-2007.) 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 17278 ORDRE ITC/2845/2007, de 25 de setembre, per 
la qual es regula el control metrològic de l’Es-
tat dels instruments destinats al mesurament 
de so audible i dels calibradors acústics. 
(«BOE» 237, de 3-10-2007.)

La Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia, estableix 
el règim jurídic de l’activitat metrològica a Espanya, règim 
al qual s’han de sotmetre, en defensa de la seguretat, de 
la protecció de la salut i dels interessos econòmics dels 
consumidors i usuaris, els instruments de mesura, en les 
condicions que per reglament es determinin. Aquesta Llei 
va ser desplegada posteriorment per diverses normes de 
contingut metrològic, entre les quals hi ha el Reial decret 
889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control 
metrològic de l’Estat sobre instruments de mesura.

L’esmentat Reial decret transposa al dret intern la 
Directiva 2004/22/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 31 de març de 2004, relativa als instruments de mesura, 
alhora que adapta les fases de control metrològic referi-
des a l’aprovació de model i verificació primitiva, en els 
instruments sotmesos a reglamentació específica nacio-
nal, al sistema d’avaluació de la conformitat que regula la 
Directiva esmentada, i aborda, a més, el desenvolupa-
ment de les fases de control metrològic corresponents a 
la verificació periòdica i després de reparació, fases que 
no regula la normativa comunitària.

D’acord amb tot això, aquesta Ordre té per objecte 
regular el control metrològic de l’Estat sobre els instru-
ments destinats a mesurar nivells de so audible i els calibra-
dors acústics que s’utilitzen amb aquests instruments, en 
totes les fases que regula el Reial decret esmentat 889/2006, 
de 21 de juliol, és a dir, tant la que correspon a la de 
comercialització i posada en servei com les que es referei-
xen a les de verificació després de reparació o modificació 
i de verificació periòdica.

Per elaborar l’Ordre han estat consultades les comuni-
tats autònomes i s’ha realitzat el tràmit d’audiència pre-
ceptiu als interessats. Així mateix, el Consell Superior de 
Metrologia n’ha emès un informe favorable.

La present disposició s’ha sotmès al procediment d’in-
formació en matèria de normes i reglamentacions tècni-
ques, que preveuen la Directiva 98/34/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 22 de juny, per la qual s’esta-
bleix un procediment d’informació en matèria de les nor-
mes i reglamentacions tècniques, modificada per la Direc-
tiva 98/48/CE, de 20 de juliol, que modifica la Directiva 
98/34/CE, per la qual s’estableix un procediment d’infor-
mació en matèria de les normes i reglamentacions tècni-
ques, així com el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, 
pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de 
normes i reglamentacions tècniques i reglaments relatius 
als serveis de la societat de la informació, que incorpora 
les dues directives a l’ordenament jurídic espanyol.

En virtut d’això, disposo:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquesta Ordre la regulació del 
control metrològic de l’Estat dels mesuradors de so audi-
ble, denominats sonòmetres, els mesuradors personals 
d’exposició sonora, denominats dosímetres, així com 


