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«Article 47. Valoració de la qualitat del servei pos-
tal universal.

1. El Pla de prestació del servei postal univer-
sal, que preveu l’article 20 de la Llei 24/1998, de 13 de 
juliol, inclou els compromisos de qualitat, en particu-
lar els referits als terminis d’expedició, la regularitat i 
la fiabilitat dels serveis exigibles, a l’operador al qual 
s’encomana la prestació del servei postal universal, 
en els termes que fixa aquest Reglament.

Aquests compromisos poden ser desagregats, 
en els àmbits urbà, intraprovincial, i interprovincial, 
respectant, en tot cas, els globals que fixa aquest 
Reglament.

2. El control de qualitat del funcionament, que 
correspon a la Subsecretaria de Foment, l’han de fer, 
com a mínim, un cop l’any i de manera independent, 
entitats externes sense cap vincle amb l’operador del 
servei postal universal, en les condicions que esta-
bleixen les normes tècniques que sobre la matèria 
hagi publicat el «Diari Oficial de la Unió Europea» 
d’acord amb el que estableix l’article 17.4 de la Llei 
24/1998, de 13 de juliol.

Els resultats han de figurar en informes publicats, 
com a mínim, un cop l’any, i s’han de posar a dispo-
sició del Consell Assessor Postal.

3. La Subsecretaria de Foment pot establir 
excepcions a les normes de qualitat quan ho justifi-
quin situacions excepcionals, per motius d’infraes-
tructura o de geografia.

L’operador al qual s’ha encomanat la prestació 
del servei postal universal ha de comunicar a la Sub-
secretaria de Foment les excepcions esmentades per 
tal que les aprovi.

4. Una desviació negativa de qualsevol dels 
resultats obtinguts anualment respecte dels terminis 
mitjans d’expedició establerts, tenint en compte els 
errors estadístics, dóna lloc a minoracions de la 
quantia anual de finançament públic del servei pos-
tal universal, que s’han de determinar d’acord amb 
el procediment següent.

Per a cada producte (cartes i targetes postals, girs 
i paquets) i termini mitjà establert (D+3 i D+5) s’ha de 
calcular la desviació o diferència entre l’objectiu i el 
resultat obtingut. Atès que el resultat porta implícit 
un error estadístic, es considera com a resultat obtin-
gut, als efectes de càlcul, el límit superior de l’inter-
val de confiança.

L’import de la minoració per a cada un dels objec-
tius incomplerts de cartes o targetes postals és el 
resultat de multiplicar la desviació pel 0,035 per mil 
dels ingressos nets d’explotació obtinguts respecti-
vament per la prestació del servei de cartes i targetes 
postals nacionals ordinàries.

L’import de la minoració per a cada un dels objec-
tius incomplerts en el cas del gir i dels paquets pos-
tals és el resultat de multiplicar la desviació pel 0,1 
per mil dels ingressos nets d’explotació obtinguts 
per la prestació dels serveis de gir i/o de paquets 
postals, respectivament.

La minoració total, que és la suma dels imports 
de la minoració de cadascun dels objectius incom-
plerts, no pot excedir l’import màxim per a les sanci-
ons per faltes molt greus que estableix l’article 42.1 
de la Llei 24/1998, de 13 de juliol.

5. Sense perjudici del que estableix l’apartat 
anterior, la desviació de més d’un 5 per 100 en els 
percentatges fixats per als terminis d’expedició 
determina el llindar d’incompliment, l’efecte del qual 
s’ha de tenir en compte amb vista a infraccions i san-
cions.

6. El sistema de càlcul de les minoracions de la 
quantia anual del finançament públic per incompli-

ment dels terminis d’expedició, així com els percen-
tatges establerts, poden ser modificats per ordre del 
ministre de Foment.»

Disposició transitòria primera. Termini d’adaptació als 
nous sistemes de repartiment postal.

Quan les condicions en què s’estigui fent el reparti-
ment dels enviaments postals ordinaris a la data d’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret difereixin de les que s’hi 
estableixen, els usuaris i l’operador designat per prestar el 
servei postal universal tenen un termini de dos anys per 
adaptar-s’hi a comptar de la data esmentada.

Disposició transitòria segona. Fases en la implantació 
dels terminis d’expedició.

Els terminis d’expedició i normes de regularitat, en 
l’àmbit nacional, que estableix l’article 45.2, són exigibles 
des de l’1 de gener de 2009.

Amb la finalitat que l’operador que presta el servei 
postal universal pugui adaptar els seus sistemes operatius 
per a la consecució d’aquests objectius, s’estableix una 
fase transitòria durant l’exercici 2008, en què els terminis 
d’expedició i normes de regularitat exigibles són els 
següents:

a) Per a cartes i targetes postals, un termini del D+3, 
que s’ha de complir en un 92 per 100 d’aquests envia-
ments. Aquest compliment ha d’arribar al 98,5 per 100 dels 
enviaments en el termini D+5.

b) Per a paquets postals de fins a 10 quilograms de 
pes, un termini de D+3 en un 75 per 100 dels enviaments i 
del D+5 en un 90 per 100.

c) Per als girs, el termini és del D+3 en un 93 per 100 
i del D+5 en un 98 per 100.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret i, en particular, el que disposen els apartats 9.1.1; 
9.3; 9.4 i 10 del Pla de prestació del servei postal universal, 
aprovat per l’Acord de Consell de Ministres de 10 de març 
de 2000.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 d’abril de 2007.

JUAN CARLOS R.
La ministra de Foment,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 9415 ORDRE PRE/1263/2007, de 8 maig, per la qual es 
modifica l’annex II del Reial decret 1275/2003, 
de 10 d’octubre, relatiu als complements ali-
mentaris. («BOE» 111, de 9-5-2007.)

Mitjançant el Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre, 
relatiu als complements alimentaris, es va incorporar al 
nostre ordenament jurídic la Directiva 2002/46/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 10 de juny de 2002, rela-
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tiva a l’aproximació de les legislacions dels estats mem-
bres en matèria de complements alimentaris.

El Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre, estableix en 
els annexos I i II les vitamines i els minerals, així com les 
substàncies vitamíniques i sals minerals que es poden 
utilitzar en la fabricació dels complements alimentaris.

Recentment, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimen-
tària ha emès i publicat una avaluació científica favorable 
relativa a determinades substàncies vitamíniques i sals 
minerals.

Per això, la Comissió Europea ha adoptat la Directiva 
2006/37/CE de la Comissió, de 30 de març de 2006, per la 
qual es modifica l’annex II de la Directiva 2002/46/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, quant a la inclusió de 
determinades substàncies.

Mitjançant aquesta Ordre es transposa a l’ordenament 
jurídic intern la Directiva 2006/37/CE de la Comissió, de 30 
de març de 2006, d’acord amb el que estableix la disposició 
final tercera del Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre.

En la seva tramitació han estat escoltats els sectors 
afectats, consultades les comunitats autònomes, i la 
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària 
n’ha emès l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Sanitat 
i Consum i d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord 
amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 1275/2003, de 
10 d’octubre, relatiu als complements alimentaris.

L’annex II del Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre, 
relatiu als complements alimentaris, es modifica de la 
manera següent:

U. L’apartat 10 de la secció A, «Substàncies vitamíni-
ques», queda redactat de la manera següent:

«10. Folat:

a) Àcid teroilmonoglutàmic.
b) L-metilfolat càlcic.»

Dos. A la secció B «Sals minerals», s’afegeix, abans 
d’«Acetat de zinc», la línia següent:

«Bisglicinat ferrós.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 de maig de 2007.–La vicepresidenta primera 
del Govern i ministra de la Presidència, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz. 

 9510 ORDRE PRE/1275/2007, de 8 de maig, per la qual 
es modifica l’annex del Reial decret 956/2002, 
de 13 de setembre, pel qual s’aproven les 
substàncies que es poden afegir per a fins de 
nutrició específics en els preparats alimentaris 
destinats a una alimentació especial (dietètics). 
(«BOE» 112, de 10-5-2007.)

El Reial decret 956/2002, de 13 de setembre, pel qual 
s’aproven les substàncies que es poden afegir per a fins 
de nutrició específics en els preparats alimentaris desti-
nats a una alimentació especial (dietètics), estableix la 
llista de substàncies que es poden afegir per a fins de 
nutrició específica als aliments destinats a una alimenta-
ció especial (dietètics), regulats pel Reial decret 2685/1976, 
de 16 d’octubre, pel qual s’aprova la reglamentació tecni-

cosanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de pre-
parats alimentaris per a règims dietètics i/o especials, i 
incorpora així al nostre ordenament jurídic la Directiva 
2001/15/CE de la Comissió, de 15 de febrer de 2001, sobre 
substàncies que es poden afegir per a fins de nutrició 
específics en aliments destinats a una alimentació espe-
cial.

El Reial decret esmentat estableix en el seu únic annex 
la llista de substàncies químiques que es poden afegir als 
aliments destinats a una alimentació especial i n’especi-
fica les categories i condicions d’ús.

La disposició final segona del Reial decret 956/2002, 
de 13 de setembre, habilita els ministres proposants, en 
l’àmbit de les seves competències, per dictar les disposi-
cions necessàries per desplegar el que estableix el Reial 
decret esmentat, i en particular per actualitzar-ne l’annex.

El dit annex va ser actualitzat mitjançant l’Ordre 
PRE/3520/2004, de 29 d’octubre de 2004, amb la incorpo-
ració al nostre ordenament jurídic intern de la Directiva 
2004/5/CE de la Comissió, de 20 de gener de 2004, per la 
qual es modifica la Directiva 2001/15/CE a fi d’incloure 
determinades substàncies a l’annex.

En el moment d’adoptar la Directiva 2001/15/CE de la 
Comissió, de 15 de febrer de 2001, no es van poder 
incloure al seu annex una sèrie de substàncies químiques 
afegides per a fins de nutrició específics en aliments des-
tinats a una alimentació especial comercialitzats en 
alguns estats membres, perquè no havien estat avaluades 
pel Comitè Científic de l’Alimentació Humana (CCHA).

La Comissió Europea ha adoptat recentment la Direc-
tiva 2006/34/CE de la Comissió, de 21 de març de 2006, 
per la qual es modifica l’annex de la Directiva 2001/15/CE 
quant a la inclusió de determinades substàncies, a fi d’in-
cloure a l’annex les substàncies químiques que han estat 
avaluades des d’aleshores per l’Autoritat Europea de 
Seguretat Alimentària i que han rebut una avaluació cien-
tífica favorable.

Per tant, és necessari incorporar l’esmentada Direc-
tiva 2006/34/CE de la Comissió, de 21 de març de 2006, a 
l’ordenament jurídic intern, cosa que es porta a terme 
mitjançant aquesta Ordre, incorporant aquestes noves 
substàncies a l’annex.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat escol-
tats els sectors afectats, consultades les comunitats autò-
nomes i ha emès informe preceptiu la Comissió Intermi-
nisterial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i 
Consum, d’Agricultura, Pesca i Alimentació i d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat, dis-
poso:

Article únic. Modificació de l’annex del Reial decret 
956/2002, de 13 de setembre, pel qual s’aproven les 
substàncies que es poden afegir per a fins de nutrició 
específics en els preparats alimentaris destinats a una 
alimentació especial (dietètics).

Es modifica l’annex del Reial decret 956/2002, de 13 de 
setembre, pel qual s’aproven les substàncies que es 
poden afegir per a fins de nutrició específics en els prepa-
rats alimentaris destinats a una alimentació especial (die-
tètics), de la manera que s’expressa a l’annex d’aquesta 
Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 de maig de 2007.–La Vicepresidenta Primera 
del Govern i Ministra de la Presidència, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz.


