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Grup A (*) Grup B

Patògens:

Salmonella. n = 5, c = 0
Absència/25 g

n = 5, c = 0
Absència/25 g

Listeria monocytoge-
nes.

n = 5, m = 10
c = 2, M = 102

n = 5, c = 0
Absència/25 g

n = nombre d’unitats de la mostra.
m = valor llindar del nombre de bacteris. El resultat

es considera satisfactori si totes les unitats que com-
ponen la mostra tenen un nombre de bacteris igual a
m o menor.

M = valor límit del nombre de bacteris. El resultat es
considera no satisfactori si una o diverses unitats que
componen la mostra tenen un nombre de bacteris igual
a M o superior.

c = nombre d’unitats de la mostra, el nombre de bac-
teris de la qual es pot situar entre m i M. La mostra
es continua considerant acceptable si les altres unitats
tenen un nombre de bacteris menor que m o igual.

(*) No s’ha d’investigar el recompte total d’aerobis
mesòfils i enterobacteriàcees als menjars preparats que
portin com a ingredients productes fermentats o curats.

3. A efectes de control dels sistemes d’esterilització
de la indústria, les mostres s’han de sotmetre periòdi-
cament a les proves d’estabilitat i esterilitat correspo-
nents.

Els menjars preparats esterilitzats (grup C) s’han de
sotmetre a un tractament tèrmic que garanteixi la des-
trucció de les formes vegetatives, les espores de bacteris
patògens o toxigènics i els microorganismes capaços
d’alterar el producte.

4. Els menjars preparats envasats a base de vegetals
crus (grup D) han de complir les normes microbiolò-
giques següents:

Dia fabricació Dia caducitat

Indicadors:

Recompte total aero-
bis mesòfils.

n = 5, c = 2
m = 105, M = 106

n = 5, c = 2
m = 106, M = 107

Testimonis de manca
d’higiene:

Escherichia coli. n = 5, c = 2
m = 10, M = 102

Patògens:

Salmonella. n = 5, c = 0
Absència/25 g

Listeria monocytoge-
nes. n = 5, c = 2

m = 10, M = 102

n = nombre d’unitats de la mostra.
m = valor llindar del nombre de bacteris. El resultat

es considera satisfactori si totes les unitats que com-
ponen la mostra tenen un nombre de bacteris igual a
m o menor.

M = valor límit del nombre de bacteris. El resultat es
considera no satisfactori si una o diverses unitats que
componen la mostra tenen un nombre de bacteris igual
a M o superior.

c = nombre d’unitats de la mostra, el nombre de bac-
teris de la qual es pot situar entre m i M. La mostra
es continua considerant acceptable si les altres unitats
tenen un nombre de bacteris menor que m o igual.

5. Els criteris per a la valoració de les normes micro-
biològiques d’aquest annex són els següents:

a) Els gèrmens indicadors han d’ajudar a jutjar el
bon funcionament de l’establiment i el procediment d’au-
tocontrol aplicat a l’elaboració dels menjars preparats.

b) Un contingut de gèrmens testimoni de manca
d’higiene superior al que estableix aquesta norma implica
la revisió dels mètodes de vigilància aplicats en els punts
de control crític, d’acord amb el que estableix l’article
10 d’aquest Reial decret.

c) Si se superen els límits establerts per als gèrmens
patògens, els productes afectats han de ser retirats del
mercat i exclosos del consum humà.

Els menjars preparats no han de contenir cap altre
microorganisme patogen ni les seves toxines, en una
quantitat que afecti la salut dels consumidors.

d) Els programes de mostreig s’han d’establir
segons la naturalesa dels productes i l’anàlisi de perills
que estableix l’article 10.

e) La presa de mostres s’ha de fer en el producte
llest per a la comercialització, la venda o el subminis-
trament.

811 REIAL DECRET 3487/2000, de 29 de desem-
bre, pel qual es modifica el Reial decret
1339/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Comissió Nacional d’Ener-
gia. («BOE» 11, de 12-1-2001, i «BOE» 29,
de 3-2-2001.)

La Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, ha modificat
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocar-
burs, introduint a la Comissió Nacional d’Energia algunes
modificacions organitzatives. Així, es crea la figura del
vicepresident de la Comissió i s’amplia el nombre de
membres del Consell Consultiu d’Hidrocarburs. D’altra
banda, en relació amb les funcions que correspon exercir
als consells consultius d’Electricitat i d’Hidrocarburs com
a òrgans d’assessorament d’aquesta Comissió, s’efectua
una adaptació de la configuració com a preceptius d’al-
guns dels informes que han d’emetre, per tal de millorar
l’adequació de les seves funcions a les finalitats que
tenen assignades.

D’acord amb això, mitjançant aquest Reial decret es
pretén adaptar el Reglament de la Comissió Nacional
d’Energia a les novetats introduïdes per la Llei esmen-
tada, i desenvolupar aquells aspectes que ho requereixen
per tal que les modificacions organitzatives introduïdes
es puguin incorporar plenament al funcionament d’a-
quest òrgan.

Finalment, en matèria de finançament de la Comissió
Nacional d’Energia, el Reial decret 1339/1999, de 31
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió
Nacional d’Energia, estableix en la disposició transitòria
sisena, sobre ingressos de la Comissió Nacional d’Ener-
gia, que «la quantia dels ingressos de la Comissió Nacio-
nal d’Energia, establerta en l’article 43 d’aquest Reial
decret, es fixa fins al 31 de desembre d’aquest any».

En conseqüència, i a fi de permetre a la Comissió
Nacional d’Energia obtenir els ingressos necessaris per
al seu finançament durant l’exercici de 2000, és neces-
sari establir en aquest Reial decret la quantia d’ingressos
a què es refereix el Reial decret 1339/1999, de 31
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió
Nacional d’Energia, durant l’any 2000.

En virtut d’això, a iniciativa del vicepresident segon
del Govern i ministre d’Economia, a proposta conjunta
dels ministres d’Administracions Públiques i d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de desem-
bre de 2000,
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D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1339/1999,
de 31 de juliol.

S’introdueixen les modificacions següents en el Reial
decret 1339/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Comissió Nacional d’Energia:

1. Es modifica l’apartat 5 de l’article 5, que queda
redactat de la manera següent:

«Quan la Comissió Nacional d’Energia emeti
informe, n’ha de sotmetre l’objecte a consulta de
l’assessor jurídic de la Comissió a què es refereix
l’article 26 d’aquest Reial decret. Així mateix, en
l’exercici de les funcions segona, tercera, quarta
i setena de la disposició addicional onzena.tercer.1
de la Llei del sector d’hidrocarburs, l’informe s’ha
de sotmetre a més a consulta del Consell Consultiu
que sigui competent per raó de la matèria. La
Comissió Nacional d’Energia ha d’emetre l’informe
tenint en consideració el resultat de les consultes
esmentades, que s’hi han d’adjuntar com a docu-
ments annexos.»

2. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 de
l’article 6, que queda redactat de la manera següent:

«Amb caràcter general, la Comissió Nacional d’E-
nergia ha d’emetre els informes que se li requereixin
en el termini de deu dies. No obstant això, en l’exer-
cici de la funció quarta de la disposició addicional
onzena.tercer.1 de la Llei del sector d’hidrocarburs,
el termini per a l’emissió d’informe és de quinze
dies, i en les funcions segona, tercera i setena, d’un
mes.»

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 20, que queda
redactat de la manera següent:

«1. El Consell d’Administració està compost
per un president, vuit vocals, entre els quals es
nomena un vicepresident, i per un secretari que
actua amb veu però sense vot. El nomenament del
president, del vicepresident i dels vocals s’efectua
d’acord amb el que preveu la disposició addicional
onzena de la Llei 34/1998.»

4. Es modifica el paràgraf segon de l’article 21, que
queda redactat de la manera següent:

«Per a la constitució vàlida del Consell, a efectes
de la celebració de sessions, deliberacions i preses
d’acord, es requereix la presència, almenys, del pre-
sident i del secretari o, si s’escau, dels qui els subs-
titueixin, i de quatre més dels seus membres. A
aquests efectes, els membres del Consell han d’as-
sistir personalment a les reunions d’aquest.»

5. Es modifica l’article 22, que queda redactat de
la manera següent:

«La durada del mandat del president i els vocals
de la Comissió Nacional d’Energia, així com les cau-
ses de cessació en els seus càrrecs són les que
estableix la disposició addicional onzena de la Llei
del sector d’hidrocarburs, que recull el règim d’in-
compatibilitats a què estan subjectes.

La durada del mandat del vicepresident coinci-
deix amb la del seu mandat com a vocal de la
Comissió Nacional d’Energia.»

6. Es modifica l’article 23, que queda redactat de
la manera següent:

«La retribució del president, del vicepresident i
dels vocals l’ha de fixar el ministre d’Hisenda d’acord

amb el procediment establert per als alts càrrecs
d’ens i entitats de dret públic en les lleis de pres-
supostos generals de l’Estat corresponents.»

7. Es modifica el primer paràgraf de l’article 24, que
queda redactat de la manera següent:

«El president, el vicepresident i els vocals de la
Comissió Nacional d’Energia, en cessar en el càrrec
i durant els dos anys posteriors, no poden exercir
cap activitat professional relacionada amb els sec-
tors energètics. En virtut d’aquesta limitació, en ces-
sar en el càrrec per expiració del termini del seu
mandat, renúncia o incapacitat permanent per a
l’exercici de les seves funcions, el president, el vice-
president i els vocals de la Comissió Nacional d’E-
nergia tenen dret a percebre, a partir del mes
següent a aquell en què es produeixi la cessació
i durant un termini igual al que hagin ocupat el
càrrec, amb el límit de dos anys, una compensació
econòmica mensual igual a la dotzena part del 80
per 100 del total de retribucions assignades al
càrrec respectiu en el pressupost en vigor durant
el termini indicat.»

8. S’hi afegeix un article 25 bis amb la redacció
següent:

«Article 25 bis. Vicepresident.

Al vicepresident de la Comissió Nacional d’Ener-
gia li corresponen les funcions següents:

a) Substituir el president en els casos de
vacant, absència o malaltia.

b) Co�aborar amb el president en totes les tas-
ques que li siguin requerides.

c) Exercir les funcions que li delegui el presi-
dent.

d) Exercir les altres competències que li con-
fereixi el reglament de règim interior de la Comis-
sió.»

9. Es modifica l’article 29, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 29. Funcions dels consells consultius.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, el consell
consultiu d’Electricitat i el consell consultiu d’Hi-
drocarburs, en relació amb el sector sobre el qual
cada un és competent, poden informar respecte
a les actuacions que porti a terme la Comissió
Nacional d’Energia en l’exercici de les seves fun-
cions. Aquest informe és preceptiu sobre les actua-
cions que s’han de portar a terme en execució de
les funcions segona, tercera, quarta i setena que
recull l’apartat tercer.1 de la disposició addicional
onzena de la Llei esmentada.»

10. Es modifica l’apartat 2 de l’article 33, que queda
redactat de la manera següent:

«2. Les sessions dels consells consultius estan
presidides pel president de la Comissió Nacional
d’Energia o, quan no hi sigui, pel vicepresident.

Actua com a secretari del consell consultiu el
secretari del Consell d’Administració de la Comissió
Nacional d’Energia.

Per a la celebració de les sessions dels consells
consultius és necessària la concurrència de la mei-
tat dels seus membres.»

11. Es modifica l’apartat 2 de l’article 36, que queda
redactat de la manera següent:

«2. Les comissions permanents les presideix el
president de la Comissió Nacional d’Energia o, quan
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no hi sigui, el vicepresident, i hi actua com a secre-
tari el secretari del Consell d’Administració de la
Comissió Nacional d’Energia.»

12. Es modifiquen els paràgrafs e) i g) de l’apar-
tat 1 de l’article 40, que queden redactats de la manera
següent:

«e) Nou membres en representació de les com-
panyies del sector d’hidrocarburs.»

«g) Quatre representants dels consumidors i
els usuaris.»

13. Es modifica l’apartat 4 de l’article 40, que queda
redactat de la manera següent:

«Els nou membres representants de les compa-
nyies del sector d’hidrocarburs es distribueixen de
manera que correspon un representant a cada una
de les activitats o subjectes següents: operadors
a l’engròs de productes petrolífers, distribuïdors a
la menuda i titulars d’insta�acions de venda al
públic de productes petrolífers, transportistes de
gas, distribuïdors de gas, comercialitzadors de gas,
exploració i producció d’hidrocarburs, refinament,
emmagatzemament i logística d’hidrocarburs
líquids, operadors de gasos liquats del petroli.»

Disposició addicional primera. Determinació de la
quantia que han d’abonar a la Comissió Nacional
d’Energia els operadors a l’engròs de productes petro-
lífers.

El ministre d’Economia, mitjançant una ordre, amb
l’acord previ de la Comissió Delegada del Govern per
a Afers Econòmics, ha de fixar anualment, amb efectes
de l’1 de gener, la quantia que han d’abonar els ope-
radors a l’engròs de productes petrolífers als quals fa
referència l’apartat 5 de l’article 43 del Reial decret
1339/1999, de 31 de juliol, objecte d’aquesta modi-
ficació.

Disposició addicional segona. Modificació de les refe-
rències a òrgans del Ministeri d’Indústria i Energia
i d’Economia i Hisenda.

1. Les referències al Ministeri d’Indústria i Energia
que conté el Reial decret 1339/1999, de 31 de juliol,
s’han d’entendre efectuades al Ministeri d’Economia.

Així mateix, les referències al ministre d’Indústria i
Energia s’han d’entendre efectuades al ministre d’Eco-
nomia.

2. Les referències al Ministeri d’Economia i Hisenda
efectuades en els articles 2.3, 44 i disposició addicional
quarta del Reial decret 1399/1999, de 31 de juliol, s’en-
tenen efectuades al Ministeri d’Hisenda.

3. Les referències al secretari d’Estat d’Indústria i
Energia efectuades en l’article 20.2 del Reial decret
1399/1999, de 31 de juliol, s’entenen fetes al secretari
d’Estat d’Economia, de l’Energia i de la Petita i Mitjana
Empresa.

4. Les referències al director general d’Energia que
conté el Reial decret 1399/1999, de 31 de juliol, s’en-
tenen fetes al director general de Política Energètica i
Mines.

Disposició transitòria única. Ingressos de la Comissió
Nacional d’Energia.

Es prorroga la vigència de la disposició transitòria
sisena del Reial decret 1339/1999, de 31 de juliol, fins
al 31 de desembre de l’any 2000, per la qual cosa durant
l’exercici corresponent a l’any 2000 és aplicable als ope-

radors a l’engròs de productes petrolífers la quantia que
fixa l’apartat 5 de l’article 43 del Reial decret
1339/1999, de 31 de juliol.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats l’apartat 3 de l’article 25 i el primer
paràgraf de la disposició addicional primera del Reial
decret 1339/1999, de 31 de juliol.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de desembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

(Aquest Reial decret s’inclou tenint en compte la correcció d’errades
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 29, de 2 de febrer de 2001.)

943 REIAL DECRET 7/2001, de 12 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament sobre la respon-
sabilitat civil i assegurança en la circulació de
vehicles de motor. («BOE» 12, de 13-1-2001.)

La disposició addicional vuitena de la Llei 30/1995,
de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les asse-
gurances privades, ha modificat l’anterior Llei d’ús i cir-
culació de vehicles de motor, text refós aprovat pel
Decret 632/1968, de 21 de març, que passa a deno-
minar-se Llei sobre responsabilitat civil i assegurança
en la circulació de vehicles de motor. Aquesta modi-
ficació ha representat un canvi substancial en la regu-
lació de la normativa de l’assegurança de subscripció
obligatòria d’automòbils i la seva adaptació a la Directiva
90/232/CEE, del Consell, de 14 de maig, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres
sobre l’assegurança de responsabilitat civil derivada de
la circulació de vehicles automòbils, que amplia el sis-
tema obligatori d’assegurament.

De la nova regulació destaca l’aprovació d’un sistema
per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, que s’aplica a la
valoració de tots els danys ocasionats a les persones
en accidents de circulació.

L’habilitació reglamentària al Govern per dictar totes
les disposicions que siguin necessàries està reconeguda
en la disposició final de la Llei sobre responsabilitat civil
i assegurança en la circulació de vehicles de motor, intro-
duïda per la disposició final tercera de la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i altres normes tributàries. I en virtut
de l’habilitació referida, es dicta aquest nou Reglament,
que substitueix el Reial decret 2641/1986, de 30 de
desembre, pel qual es va aprovar el Reglament de l’as-
segurança de responsabilitat civil derivada de l’ús i la
circulació de vehicles de motor, de subscripció obliga-
tòria.

D’altra banda, l’article 2.2 de la Llei sobre respon-
sabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles
de motor, segons la redacció que en fa la disposició
addicional vuitena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades,
ha incorporat el mandat de l’article 5 de l’esmentada
Directiva 90/232/CEE. L’article esmentat de la Llei reser-
va al desplegament reglamentari l’establiment dels requi-
sits, la forma i la periodicitat en què les companyies


