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4. Os procedementos electorais a que se refire o 
punto anterior deberán rexerse polas seguintes regras:

a) Serán electores:
1.º As persoas físicas que, sendo profesionais da 

agricultura, exerzan por conta propia a actividade agrí-
cola, gandeira ou forestal de modo directo e persoal, e 
coticen á Seguridade Social como consecuencia destas 
actividades.

2.º As persoas xurídicas que teñan por obxecto exclu-
sivo, conforme os seus estatutos, e que efectivamente 
exerzan a explotación agrícola, gandeira ou forestal.

b) Corresponderalles ás comunidades autónomas a 
regulación do procedemento electoral.

c) A circunscrición electoral será a que determine 
cada comunidade autónoma.

d) Consideraranse máis representativas, no ámbito 
da Administración xeral do Estado, as organizacións pro-
fesionais agrarias que obtivesen no dito ámbito polo 
menos o 10 por 100 dos votos válidos nos corresponden-
tes procedementos electorais.

e) Aquelas organizacións profesionais agrarias que 
teñan a condición de máis representativas desenvolverán 
funcións de representación institucional ante as adminis-
tracións, entidades e organismos de carácter público.

Disposición derradeira primeira. Fundamento constitu-
cional.

Esta lei dítase ao abeiro da competencia estatal sobre 
as bases do réxime xurídico das administracións públicas 
prevista no artigo 149.1.18.ª da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

A presente lei entrará en vigor aos trinta días da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 16259 REAL DECRETO 1164/2005, do 30 de setembro, 

polo que se suspende temporalmente a aplica-
ción dunha parte do anexo V da norma xeral de 
etiquetaxe, presentación e publicidade dos 
produtos alimenticios, aprobada polo Real 
decreto 1334/1999, do 31 de xullo. («BOE» 235, 
do 1-10-2005.)

A norma xeral de etiquetaxe, presentación e publici-
dade dos produtos alimenticios, aprobada polo Real 
decreto 1334/1999, do 31 de xullo, e modificada polo Real 
decreto 238/2000, do 18 de febreiro, incorpora a Directiva 
79/112/CEE do Consello, do 18 de decembro de 1978, rela-
tiva á aproximación das lexislacións dos Estados mem-
bros en materia de etiquetaxe, presentación e publicidade 
dos produtos alimenticios, así como as súas posteriores 
modificacións, entre elas, a Directiva 97/4/CE do Parla-

mento Europeo e do Consello, do 27 de xaneiro de 1997. 
No ano 2000, co fin dunha maior claridade e racionali-
dade, procedeuse á codificación desta directiva mediante 
a Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeo e do Con-
sello, do 20 de marzo de 2000, relativa á aproximación 
das lexislacións dos Estados membros en materia de eti-
quetaxe, presentación e publicidade dos produtos ali-
menticios.

A norma xeral modificouse novamente, mediante o 
Real decreto 1324/2002, do 13 de decembro, que incorpo-
rou ao ordenamento xurídico interno a Directiva 2001/101/
CE, da Comisión, do 26 de novembro de 2001, pola que se 
modifica a Directiva 2000/13/CE, e a Directiva 2002/86/CE 
da Comisión, do 6 de novembro de 2002, pola que se 
modifica a Directiva 2001/101/CE.

Posteriormente, a Directiva 2003/89/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 10 de novembro de 2003, pola 
que se modifica a Directiva 2000/13/CE, incorporouse ao 
noso ordenamento xurídico interno mediante o Real 
decreto 2220/2004, do 26 de novembro, polo que se modi-
fica a norma xeral de etiquetaxe, presentación e publici-
dade dos produtos alimenticios, aprobada polo Real 
decreto 1334/1999, do 31 de xullo.

Así mesmo, a Directiva 2004/77/CE da Comisión, do 29 
de abril de 2004, pola que se modifica a Directiva 94/54/CE 
no que respecta á etiquetaxe de determinados produtos 
alimenticios que conteñen ácido glicirrícico e o seu sal 
amónico, incorporouse ao noso ordenamento xurídico 
interno mediante o Real decreto 892/2005, do 22 de xullo, 
polo que se modifica a norma xeral de etiquetaxe, presen-
tación e publicidade dos produtos alimenticios, aprobada 
polo Real decreto 1334/1999, do 31 de xullo. Con esta 
norma establécense outras mencións obrigatorias, distin-
tas das previstas na Directiva 79/112/CEE do Consello, do 
18 de decembro de 1978, no que respecta á etiquetaxe de 
determinados produtos alimenticios.

A recente aprobación da Directiva 2005/26/CE da 
Comisión, do 21 de marzo de 2005, pola que se establece 
unha lista de substancias ou ingredientes alimentarios 
excluídos provisionalmente do anexo III bis da Directiva 
2000/13/CE, exixe unha nova modificación da norma xeral 
de etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos 
alimenticios.

Este anexo establece unha lista de ingredientes alimen-
tarios que deben indicarse na etiqueta do produto porque 
poden causar reaccións adversas a persoas sensibles. Non 
obstante, de acordo coas disposicións da Directiva 2000/
13/CE, a Comisión pode excluír temporalmente do referido 
anexo algúns destes ingredientes ou produtos.

En exercicio desta facultade, por medio da nova Direc-
tiva 2005/26/CE, a Comisión elaborou unha lista de subs-
tancias ou ingredientes alimentarios excluídos provisio-
nalmente do anexo III bis da Directiva 2000/13/CE ata o 25 
de novembro de 2007, dado que os estudos científicos 
realizados ao respecto poñen de manifesto a baixa ou 
nula probabilidade de que causen reaccións adversas a 
persoas sensibles, aínda que nalgúns casos non se pode 
establecer unha conclusión definitiva, polo que se pro-
cede á súa exclusión provisional á espera de que os fabri-
cantes de alimentos ou as súas asociacións realicen estu-
dos científicos que establezan que estes ingredientes ou 
produtos cumpren as condicións para a súa exclusión 
definitiva do citado anexo.

En consecuencia, por medio deste real decreto incor-
pórase a citada directiva ao ordenamento xurídico interno 
e exclúense transitoriamente, para os efectos da súa apli-
cación, determinados ingredientes e substancias do 
anexo V da norma xeral de etiquetaxe, presentación e 
publicidade dos produtos alimenticios.

Este real decreto ten carácter básico e dítase ao abeiro 
do disposto no artigo 149.1.13.ª e 16.ª da Constitución, que 
lle atribúe ao Estado competencia exclusiva en materia de 
bases e coordinación da planificación xeral da actividade 
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económica e de bases e coordinación xeral de sanidade, 
respectivamente, e de conformidade co artigo 40.2 da Lei 
14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

Na súa tramitación, foi sometido a consulta das comu-
nidades autónomas e déuselles audiencia ás asociacións 
de consumidores e usuarios e aos sectores afectados, e 
emitiu o seu informe preceptivo a Comisión Interministe-
rial para a Ordenación Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sani-
dade e Consumo, de Industria, Turismo e Comercio e de 
Agricultura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello 
de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros 
na súa reunión do día 30 de setembro de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Suspensión temporal da aplicación de 
determinados ingredientes do anexo V da norma xeral 
de etiquetaxe, presentación e publicidade dos produ-
tos alimenticios.

Os ingredientes e substancias que figuran no anexo 
deste real decreto quedan excluídos con carácter provi-
sional, ata o 25 de novembro de 2007, do anexo V da 
norma xeral de etiquetaxe, presentación e publicidade 
dos produtos alimenticios, aprobada polo Real decreto 
1334/1999, do 31 de xullo.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.13.ª e 16.ª da Constitución, que lle atribúe ao 
Estado competencia exclusiva en materia de bases e 
coordinación da planificación xeral da actividade econó-
mica e de bases e coordinación xeral da sanidade, respec-
tivamente, e de conformidade co artigo 40.2 da Lei 14/
1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 30 de setembro de 2005.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

ANEXO

Ingredientes Produtos derivados excluídos provisionalmente

  
Cereais que conte-

ñan glute.
Xaropes de glicosa a base de trigo, 

incluída a dextrosa (1).
Maltodextrinas a base de trigo (1).
Xaropes de glicosa a base de 

cebada.
Cereais utilizados en destilados 

para bebidas espirituosas.
Ovos. Lisozima (producida a partir de 

ovo) utilizada no viño.
Albumina (producida a partir de 

ovo) utilizada como axente clarifi-
cante no viño e na sidra.

Peixe. Xelatina de peixe utilizada como 
soporte de vitaminas e aromas.

Xelatina de peixe ou ictiocola utili-
zada como axente clarificante na 
cervexa, na sidra e no viño.

Soia. Aceite e graxa de soia totalmente 
refinados (1).

Tocoferois naturais mesturados 
(E306), D-alfa tocoferol natural, 
acetato de D-alfa tocoferol natural 
e succinato de D-alfa tocoferol 
natural derivados de soia.

Fitosterois e ésteres de fitosterol 
derivados de aceites vexetais de 
soia.

Ésteres de fitostanol derivados de 
fitosterois de aceite de soia.

Leite. Soro utilizado en destilados para 
bebidas espirituosas.

Lactitol.
Produtos lácteos (caseína) utiliza-

dos como axentes clarificantes na 
sidra e no viño.

Froitos de casca. Froitos de casca utilizados en desti-
lados para bebidas espirituosas.

Froitos de casca (améndoas e 
noces) utilizados como aromati-
zantes en bebidas espirituosas.

Apio. Aceite de folla e semente de apio.
Oleorresina de semente de apio.

Mostaza Aceite de mostaza.
Aceite de semente de mostaza.
Oleorresina de semente de mos-

taza.

Ingredientes Produtos derivados excluídos provisionalmente

  

 (1) Aplícase tamén aos produtos derivados, na medida en que 
sexa improbable que os procesos a que se sometesen aumenten o nivel 
de alerxenicidade determinado pola Autoridade Europea de Seguridade 
Alimentaria para o produto de que derivan. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 16482 REAL DECRETO 1122/2005, do 26 de setembro, 
polo que se modifican o Regulamento do 
imposto sobre sociedades, aprobado polo Real 
decreto 1777/2004, do 30 de xullo, en relación 
coa cobertura do risco de crédito en entidades 
financeiras, e o Real decreto 1778/2004, do 30 
de xullo, polo que se establecen obrigas de 
información respecto das participacións prefe-
rentes e outros instrumentos de débeda e de 
determinadas rendas obtidas por persoas físi-
cas residentes na Unión Europea. («BOE» 239, 
do 6-10-2005.)

O texto refundido da Lei do imposto sobre socieda-
des, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 
de marzo, prevé no artigo 12 as correccións pola perda de 
valor dos elementos patrimoniais, e regula no seu 
número 2 a deducibilidade das dotacións para a cober-
tura do risco derivado das posibles insolvencias dos 
debedores, habilitando o Regulamento do imposto para 


