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 21087 REIAL DECRET LLEI 11/2007, de 7 de desem-
bre, pel qual es detreu de la retribució de l’ac-
tivitat de producció d’energia elèctrica el 
major ingrés derivat de l’assignació gratuïta 
de drets d’emissió de gasos d’efecte hiverna-
cle. («BOE» 294, de 8-12-2007.)

El Reial decret Llei 3/2006, de 24 de febrer, pel qual es 
modifica el mecanisme de cassació de les ofertes de 
venda i adquisició d’energia presentades simultàniament 
al mercat diari i intradiari de producció per subjectes del 
sector elèctric pertanyents al mateix grup empresarial, 
establia a l’article dos que la retribució de l’activitat de 
producció d’energia elèctrica es minoraria per l’import 
equivalent al valor dels drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle assignats gratuïtament als productors d’ener-
gia elèctrica en el Pla nacional d’assignació 2005-2007 
durant els períodes que corresponguin.

Amb posterioritat, el Pla nacional d’assignació de 
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 2008-2012, 
aprovat pel Reial decret 1370/2006, de 24 de novembre, i 
modificat pel Reial decret 1030/2007, de 20 de juliol, esta-
bleix l’assignació gratuïta a les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica d’una mitjana anual de 53,630 Mt CO2 
per a l’esmentat període. El 2 de novembre de 2007, el 
Consell de Ministres va aprovar l’assignació individualit-
zada dels drets d’emissió per al període corresponent.

A l’empara dels mateixos principis que van justificar 
el Reial decret Llei 3/2006, de 24 de febrer, aquesta dispo-
sició estén la minoració a partir de l’1 de gener de 2008, i 
obliga els titulars d’instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica a realitzar un pagament anual, que es calcula 
atenent variables objectives. La quantitat per la qual es 
minora la retribució de les instal·lacions de producció és 
equivalent a l’ingrés més alt obtingut per la internalitza-
ció, repercussió o incorporació en les ofertes de venda del 
cost dels drets d’emissió assignats gratuïtament. L’àmbit 
d’aplicació d’aquesta disposició comprèn totes les instal-
lacions de règim ordinari en el territori peninsular, atès 
que totes s’han beneficiat d’aquest major ingrés.

Mentre que el comportament eficient dels agents al 
mercat suposa la internalització dels costos d’oportunitat, 
la minoració és aplicable a tota l’energia venuda per cada 
instal·lació, independentment de la modalitat de contrac-
tació utilitzada.

La urgència en l’adopció de la mesura ve determinada 
per la necessitat d’evitar l’impacte que el consumidor pati-
ria per la repercussió dels drets d’emissió assignats gratuï-
tament en el preu de l’electricitat i no ser possible la utilit-
zació del procediment legislatiu ordinari per a la 
promulgació d’una norma amb rang de llei amb anteriori-
tat a l’aplicació efectiva del nou Pla nacional d’assignació 
2008-2012. Aquest Pla va ser definitivament adoptat, des-
prés de la Decisió de la Comissió Europea, i es va aprovar i 
condicionar per mitjà del Reial decret 1030/2007, de 20 de 
juliol, i només des de llavors es va poder conèixer l’abast 
en el conjunt del sector elèctric de les noves assignacions. 
Així mateix, l’abast concret per a cada una de les instal-
lacions es va determinar per mitjà de l’Acord del Consell de 
Ministres de 2 de novembre de 2007. A més, el preu esperat 
dels drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle al mercat 
de referència per a l’any 2008 es preveu extraordinària-
ment superior al que s’està registrant l’any 2007. De les 
dades recentment publicades per la Comissió Nacional 
d’Energia sobre l’evolució dels mercats a termini d’electri-
citat a Espanya s’infereix indefectiblement una notable 
repercussió en el preu de l’electricitat del preu esperat dels 
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Aquestes cir-
cumstàncies manifesten la concurrència dels pressupostos 
habilitadors que estableix l’article 86 de la Constitució 
Espanyola per a l’aprovació d’un Reial decret llei i la difícil 
previsió dels fets determinants de la necessitat de la 

mesura en un moment adequat per a la tramitació i aprova-
ció d’una Llei ordinària abans de gener de 2008.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, a l’empara de l’article 86 de la Constitu-
ció Espanyola i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 7 de desembre de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret llei la mino-
ració de la retribució de l’activitat de producció d’energia 
elèctrica com a conseqüència del major ingrés obtingut per 
la incorporació als preus del valor dels drets d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle assignats gratuïtament a aquesta 
activitat per l’aplicació del Pla nacional d’assignació de 
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 2008-2012.

Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu.

1. El que estableix aquesta disposició és aplicable als 
titulars de cadascuna de les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica en el territori peninsular espanyol en 
règim ordinari, sigui quina sigui la seva tecnologia.

La minoració s’aplica a totes les instal·lacions, tant a 
les assignatàries com les no assignatàries de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

2. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació les instal-
lacions de producció en règim especial.

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu.

La minoració afecta la retribució de les instal·lacions 
de producció d’energia elèctrica assenyalades a l’article 2, 
amb independència de la modalitat de contractació utilit-
zada.

Article 4. Criteris per efectuar la minoració.

La minoració s’efectua sobre la base dels principis 
següents:

1. Evitar distorsions en el funcionament del mercat.
2. Evitar discriminacions entre modalitats de con-

tractació.
3. Utilització d’una metodologia basada en variables 

objectives.
4. En qualsevol cas, no-afectació a la seguretat de 

subministrament.

Disposició addicional primera. Habilitació normativa.

S’habilita al ministre d’Indústria, Turisme i Comerç per 
dictar, amb l’informe previ de la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics, les disposicions 
reglamentàries que siguin necessàries per al desplega-
ment d’aquest Reial decret llei.

Disposició addicional segona.

Les quantitats minorades com a resultat de l’aplicació 
del present Reial decret llei tenen la consideració d’in-
gressos liquidables del sistema.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa el present 
Reial decret llei.

Disposició final primera. Caràcter del Reial decret llei.

El present Reial decret llei té caràcter bàsic, d’acord amb 
el que estableix l’article 149.1.13 i 25 de la Constitució.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 21088 CORRECCIÓ d’error de la Llei orgànica 5/2007, 
de 20 d’abril, de reforma de l’Estatut d’autono-
mia d’Aragó. («BOE» 294, de 8-12-2007.)

Havent observat un error en la publicació de la Llei 
orgànica 5/2007, de 20 d’abril, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia d’Aragó, publicada en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 97, de 23 d’abril de 2007, i en el suplement 
en català número 17, de 16 de maig de 2007, se’n fa la rec-
tificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 2323, primera columna, on diu: «Exposició 
de motius», ha de dir: «Preàmbul». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 21091 REIAL DECRET 1518/2007, de 16 de novembre, 
pel qual s’estableixen paràmetres mínims de 
qualitat en sucs de fruites i els mètodes d’anà-
lisi aplicables. («BOE» 294, de 8-12-2007.)

El Reial decret 1050/2003, d’1 d’agost, pel qual 
s’aprova la reglamentació tecnicosanitària de sucs de 
fruites i d’altres productes similars, destinats a l’alimen-
tació humana, incorpora al nostre ordenament jurídic la 
Directiva 2001/112/CE del Consell, de 20 de desembre de 
2001, relativa als sucs de fruites i altres productes simi-
lars destinats a l’alimentació humana, i no estableix 
paràmetres analítics que en facilitin el control de qualitat 
i autenticitat.

En conseqüència, s’ha considerat necessari disposar 
de determinats paràmetres analítics mínims d’autentici-
tat i qualitat que permetin avaluar la composició dels 
sucs de fruites, a fi d’assegurar-ne el control de la quali-
tat comercial i evitar el frau al consumidor i la competèn-
cia deslleial.

D’altra banda, tenint en compte els avenços que 
s’han produït en matèria de metodologia analítica els 
últims anys, sembla oportú que, a més dels mètodes 
oficials d’anàlisi que recull l’Ordre de 29 de gener de 
1988, per la qual s’aproven els mètodes oficials d’anàlisi 
de sucs de fruites i altres vegetals i els seus derivats, 
siguin aplicables els que figurin inclosos en aquesta dis-
posició.

Així mateix, atesa la diversitat de sucs de fruites exis-
tents, la ràpida evolució de les tècniques analítiques i la 
necessitat que en tot moment els límits paramètrics exi-
gibles, valorats analíticament, es puguin ajustar amb la 
màxima fiabilitat a les característiques d’un producte 
autèntic i de qualitat, sembla convenient habilitar el 
ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè pugui 
modificar mitjançant una ordre ministerial els annexos I 

i II d’aquest Reial decret. En aquests annexos s’establei-
xen paràmetres mínims de qualitat per als sucs de frui-
tes i els mètodes d’anàlisi aplicables.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva sobre bases i coordinació de la pla-
nificació general de l’activitat econòmica.

La present disposició ha estat sotmesa al procedi-
ment d’informació en matèria de normes i reglamentaci-
ons tècniques i reglaments relatius als serveis de la soci-
etat de la informació, que preveuen la Directiva 98/34/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny de 
1998, per la qual s’estableix un procediment d’infor-
mació en matèria de les normes i reglamentacions 
tècniques, i també el Reial decret 1337/1999, de 31 de 
juliol, pel qual es regula la tramesa d’informació en matè-
ria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments 
relatius als serveis de la societat de la informació, que 
incorpora aquestes directives a l’ordenament jurídic 
espanyol.

La regulació bàsica que conté aquesta disposició 
s’efectua mitjançant un reial decret, atès que es tracta 
d’una matèria de caràcter marcadament tècnic i de natu-
ralesa conjuntural i canviant.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats i ha emès un informe la Comis-
sió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària (CIOA).

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 16 de novembre de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte de la norma.

Establir determinats paràmetres analítics d’autentici-
tat i qualitat, que permetin avaluar la composició dels 
sucs de fruites, a fi d’assegurar-ne el control de la qualitat 
comercial i evitar el frau al consumidor i la competència 
deslleial.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable al suc de fruites, suc 
de fruites a base de concentrat i nèctar de fruites, que 
regulen els apartats 1, 2 i 5 de la part 2 de la reglamenta-
ció tecnicosanitària de sucs de fruites i d’altres productes 
similars, destinats a l’alimentació humana, aprovada pel 
Reial decret 1050/2003, d’1 d’agost, i els paràmetres 
mínims d’autenticitat i qualitat dels quals estiguin esta-
blerts a l’annex I.

Article 3. Paràmetres mínims d’autenticitat i qualitat i 
mètodes d’anàlisis.

1. A l’annex I s’estableixen els valors dels paràme-
tres mínims d’autenticitat i qualitat que s’apliquen als 
productes indicats a l’article 2.

2. Els mètodes llistats a l’annex II i els establerts a 
l’Ordre de 29 de gener de 1988, per la qual s’aproven els 
mètodes oficials d’anàlisis de sucs de fruites i altres 
vegetals i els seus derivats, s’utilitzen com a mètodes 
oficials d’anàlisis. També es poden utilitzar de forma 
complementària o alternativa els mètodes aprovats per 
organismes nacionals (UNE-EN) o internacionals com el 
Codex Alimentarius o qualsevol altre mètode deguda-
ment validat.


