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 ANNEX II

Mètodes d’anàlisi

Grau Brix: EN 12143 (1996). IFU núm. 8.
Acidesa total: EN 12147 (1996). IFU núm. 3.
Fructosa: EN 1140 (1994). IFU núm. 55. EN 12630 

(1999). IFU núm. 67.
Glucosa: EN 1140 (1994). IFU núm. 55. EN 12630 (1999). 

IFU núm. 67.
Sacarosa: EN 12146 (1994). IFU núm. 56. EN 12630 

(1999). IFU núm. 67.
Àcid cítric: EN 1137 (1994). IFU núm. 22.
Àcid D-isocítric: EN 1139 (1994). IFU núm. 54.
Densitat relativa 20/20º: EN 1131 (1994). IFU núm. 1. 

IFU núm. 1A
Índex de formol: EN 1133 (1994). IFU 30.
Cendres: EN 1135 (1994). IFU núm. 9.
Fòsfor: EN 1136 (1994). IFU núm. 50.
Potassi: EN 1134 (1994). IFU núm. 33.
Sorbitol: EN 12630 (1998) IFU núm. 67. IFU núm. 62.
Àcid D-màlic: EN 12138 (1997). IFU núm. 64.
Àcid L-màlic: EN 1138. IFU núm. 21.
Àcid ascòrbic: EN 14130. Vitamina C (àcid ascòrbic + 

Àcid dehidroascòrbic). IFU 17-A.

Paràmetres isotòpics:

δ18 O aigua: EN V 12141 (1997).
(D/H)1 Etanol 2H-NMR: AOAC 995.17 (1999).
δ13 C sucre: EN V 12140 (1997).
δ13 C etanol: J. AOAC vol. 79, núm. 1 (1996).
δ13 C polpa: EN V 13070 (2001).
δ13 C àcids: Anal. Chim. Acta 299 (1994) 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 21226 CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre EHA/3462/2007, 
de 26 de novembre, per la qual es desenvolupen 
per a l’any 2008 el mètode d’estimació objectiva 
de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques i el règim especial simplificat de l’impost 
sobre el valor afegit. («BOE» 296, de 11-12-2007.)

Havent observat errades en la publicació de l’Ordre 
EHA/3462/2007, de 26 de novembre, per la qual es desen-
volupen per a l’any 2008 el mètode d’estimació objectiva 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el 
règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afe-
git, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 
287, de 30 de novembre, i en el suplement en català 
número 37, d’1 de desembre de 2007, se’n fan les rectifica-
cions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 5008, a la nota del quadre dedicat a l’acti-
vitat d’«Agrícola dedicada a l’obtenció de cereals, cítrics, 
lleguminoses i fongs per al consum humà i ramadera 
d’explotació de bestiar boví de carn, de bestiar porcí de 
cria, de bestiar oví de carn i de bestiar cabrum de carn», 
s’hi ha d’afegir al final de la mateixa nota: «Cítrics: taron-
ger dolç, taronger amarg, mandariner, llimoner, pomelo, 
llima, bergamota, etc.».

A la mateixa pàgina 5008, a la nota del quadre dedicat 
a l’activitat d’«Agrícola dedicada a l’obtenció de raïm per 
a vi de taula, fruita seca, oleaginoses, remolatxa,  tomà-
quet per a transformació i productes de l’olivera, i rama-

dera d’explotació de boví de cria, i altres activitats rama-
deres compreses expressament en altres apartats», s’hi 
ha de suprimir: «Cítrics: taronger dolç, taronger amarg, 
mandariner, llimoner, pomelo, llima, bergamota, etc.». 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 21322 REIAL DECRET 1570/2007, de 30 de novembre, 

pel qual es modifica el Reial decret 287/2002, 
de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos. («BOE» 297, de 12-12-2007.)

La necessitat de regular la possessió dels animals 
potencialment perillosos va justificar l’aprovació de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos, desplegada 
pel Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es des-
plega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Si bé la norma respon a les exigències que deriven de 
les peculiaritats d’aquest tipus d’animals, la tinença dels 
quals exigeix cauteles especials per raons de seguretat 
pública, els gossos que duen a terme funcions d’assistèn-
cia a persones amb discapacitat, especialment per l’entre-
nament que han rebut, no presenten les circumstàncies 
que obligarien, en un altre cas, a adoptar les precaucions 
convenients per a la generalitat d’aquests animals.

Per això, és procedent establir un règim especial per a 
aquests gossos, que permeti adequar la normativa 
esmentada anteriorment a les característiques específi-
ques del seu ús i tinença.

En la tramitació d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes, les entitats represen-
tatives dels interessos dels sectors afectats i el Consell 
Nacional de la Discapacitat que recull el Reial decret 
1865/2004, de 6 de setembre, pel qual es regula el Consell 
Nacional de la Discapacitat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i del ministre de l’Interior, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de novem-
bre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 287/2002,
de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos.

L’article 2.1 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, 
pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencial-
ment perillosos, se substitueix pel següent:

«1. Als efectes previstos a l’article 2.2 de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, tenen la consideració 
de gossos potencialment perillosos:

a) Els que pertanyin a les races esmentades a l’an-
nex I d’aquest Reial decret i als seus encreuaments.

b) Aquells les característiques dels quals es 
corresponguin amb totes o la majoria de les que 
figuren a l’annex II, llevat que es tracti de gossos 
guia o de gossos d’assistència acreditats i ensinis-
trats en centres oficialment reconeguts, conforme a 



5246 Divendres 14 desembre 2007 Suplement núm. 39

la legislació autonòmica o, si s’escau, estatal, així 
com els gossos que estiguin en fase d’instrucció per 
adquirir aquesta condició.»

Disposició transitòria única. Procediments en tramitació.

El que disposa aquest Reial decret és aplicable als 
procediments d’obtenció o renovació de la llicència admi-
nistrativa per a la tinença d’animals potencialment peri-
llosos o als procediments sancionadors per incompliment 
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, i del Reial decret 
287/2002, de 22 de març, respecte dels quals no hi hagi 
resolució ferma en via administrativa el dia de la seva 
entrada en vigor.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació 
que conté l’article 149.1.29a de la Constitució, que atribu-
eix a l’Estat competència exclusiva en matèria de segure-
tat pública.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 21398 APLICACIÓ provisional del Bescanvi de cartes, 

de 2 i 5 de novembre de 2007, entre Espanya i 
les Nacions Unides per a la celebració de la 
Conferència sobre envelliment de la Comissió 
Econòmica per a Europa de les Nacions Uni-
des. («BOE» 298, de 13-12-2007.)

Excm. Sr. Marek Belka.
Secretari executiu de la Comissió Econòmica per a 

Europa de les Nacions Unides.
Ginebra.

Ginebra, 5 de novembre de 2007 Excm. Sr.:

Em complau referir-me a la seva carta de data 2 de 
novembre el contingut de la qual és el següent:

«Sr. Ambaixador:

És per a mi un honor referir-me a la Conferència minis-
terial sobre envelliment de la Comissió Econòmica per a 
Europa de les Nacions Unides (CEPE) de 2007, que s’ha de 
celebrar a Lleó (Espanya), del 6 al 8 de novembre de 2007 
per invitació i amb el suport tècnic del Regne d’Espanya.

Per la present carta, voldria obtenir l’acceptació d’Es-
panya sobre les disposicions següents.

1. Els participants en la Conferència de la CEPE sobre 
l’envelliment els han d’invitar el secretari executiu de la 

Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, 
d’acord amb les regles de procediment de la Comissió i 
dels seus òrgans subsidiaris, i el ministre de Treball i Afers 
Socials d’Espanya

Aquests inclouen:

a) 56 delegacions d’estats membres de la CEPE, fins 
a 4 membres per cada delegació;

b) 14 participants d’organismes especialitzats i con-
nexos de les Nacions Unides;

c) 5 participants d’altres organitzacions intergover-
namentals;

d) 11-13 funcionaris de la Secretaria de les Nacions 
Unides;

e) Entorn de 15 experts internacionals invitats a títol 
individual.

2. Espanya ha de proporcionar les instal·lacions ade-
quades per a la Conferència, inclosos els espais de reunió 
i d’oficina, els recursos humans, el material i els equips 
d’oficina, el servei de telefonia i fax, tal com descriu l’an-
nex I, així com el transport entre l’aeroport i l’hotel i/o 
entre l’hotel i les instal·lacions de la Conferència, en cas 
que sigui necessari. Espanya ha de proporcionar un ser-
vei mèdic suficient per prestar primers auxilis en casos 
d’emergència i, per a emergències greus, Espanya ha de 
garantir el transport immediat i l’ingrés en un hospital.

3. D’acord amb la Resolució 47/202 part A, parà-
graf 17, de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 
adoptada per l’Assemblea General el 22 de desembre 
de 1992, Espanya assumeix la responsabilitat respecte de 
qualsevol despesa addicional que derivi directament o 
indirectament de la celebració de la Conferència a Lleó 
(Espanya). Aquestes despeses, l’estimació de les quals la 
proporciona l’Annex II, comprenen, encara que sense 
caràcter exhaustiu, les següents:

(a) la provisió de títols de transport als funcionaris 
de les Nacions Unides que es demanin per planificar o per 
prestar serveis en la Conferència segons el que establei-
xen els reglaments de les Nacions Unides i les seves pràc-
tiques administratives sobre condicions de viatge i límit 
d’equipatge permès;

(b) el pagament (en moneda local) als funcionaris de 
les Nacions Unides, quan arribin a Lleó o a Madrid, de les 
dietes i les despeses de terminal, de conformitat amb els 
reglaments i les normes de les Nacions Unides i d’acord 
amb la seva tarifa oficial de dietes aplicable en el moment 
en què se celebri la Conferència; i

(c) el cost de transport dels equips, subministra-
ments o documents necessaris.

4. El Conveni de 13 de febrer de 1946 sobre privilegis 
i immunitats de les Nacions Unides, en el qual Espanya és 
part, és aplicable a la Conferència; en particular:

a) els representants dels estats gaudeixen dels privi-
legis i les immunitats que preveu l’article IV del Conveni;

b) els funcionaris de les Nacions Unides que partici-
pin en el període de sessions de treball o executin fun-
cions relacionades amb aquest gaudeixen dels privilegis 
i les immunitats que preveuen els articles V i VII del Con-
veni;

c) els participants convidats per les Nacions Unides 
gaudeixen dels privilegis i les immunitats concedits als 
experts en missió de les Nacions Unides per l’article VI del 
Conveni;

d) els funcionaris dels organismes especialitzats que 
participin en la Conferència gaudeixen dels privilegis i les 
immunitats que preveuen els articles VI i VIII de la Conven-
ció sobre privilegis i immunitats dels organismes espe-
cialitzats, de 21 de novembre de 1947.

5. Sense perjudici de les disposicions del Conveni 
sobre privilegis i immunitats de les Nacions Unides, tots els 


