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Artigo 3. Ámbito de aplicación obxectivo.

A minoración afectará a retribución das instalacións 
de produción de enerxía eléctrica referidas no artigo 2, 
con independencia da modalidade de contratación utili-
zada.

Artigo 4. Criterios para efectuar a minoración.

A minoración efectuarase con base nos seguintes 
principios:

1. Evitar distorsións no funcionamento do mercado.
2. Evitar discriminacións entre modalidades de con-

tratación.
3. Utilización dunha metodoloxía baseada en varia-

bles obxectivas.
4. En calquera caso, non afectación á seguranza de 

subministración.

Disposición adicional primeira. Habilitación normativa.

Habilítase o ministro de Industria, Turismo e Comercio 
para ditar, logo de informe da Comisión Delegada de 
Goberno para Asuntos Económicos, as disposicións regu-
lamentarias que sexan necesarias para o desenvolve-
mento deste real decreto lei.

Disposición adicional segunda.

As cantidades minoradas como resultado da aplica-
ción deste real decreto lei terán a consideración de ingre-
sos liquidables do sistema.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou infe-
rior rango se opoñan ao disposto neste real decreto lei.

Disposición derradeira primeira. Carácter do real decreto lei.

Este real decreto lei ten carácter básico, de acordo co 
establecido no artigo 149.1.13 e 25 da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 7 de decembro de 2007.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 21088 CORRECCIÓN de erros da Lei orgánica 5/2007, 
do 20 de abril, de reforma do Estatuto de auto-
nomía de Aragón. («BOE» 294, do 8-12-2007.)

Advertido erro na publicación da Lei orgánica 5/2007, 
do 20 de abril, de reforma do Estatuto de autonomía de 
Aragón, publicada no «Boletín Oficial del Estado», suple-
mento en lingua galega número 13, do 1 de maio de 2007, 
procédese a efectuar a oportuna rectificación:

Na páxina 1810, primeira columna, onde di: «Exposi-
ción de motivos», debe dicir: «Preámbulo». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 21091 REAL DECRETO 1518/2007, do 16 de novem-
bro, polo que se establecen parámetros míni-
mos de calidade en zumes de froitas e os 
métodos de análise aplicables. («BOE» 294, 
do 8-12-2007.)

O Real decreto 1050/2003, do 1 de agosto, polo que se 
aproba a regulamentación técnico-sanitaria de zumes de 
froitas e doutros produtos similares, destinados á alimen-
tación humana, incorpora ao noso ordenamento xurídico 
a Directiva 2001/112/CE do Consello, do 20 de decembro 
de 2001, relativa aos zumes de froitas e outros produtos 
similares destinados á alimentación humana, e non esta-
blece parámetros analíticos que faciliten o control da súa 
calidade e autenticidade.

En consecuencia, considerouse necesario dispoñer de 
determinados parámetros analíticos mínimos de autenti-
cidade e calidade, que permitan avaliar a composición 
dos zumes de froitas, co fin de asegurar o control da súa 
calidade comercial e evitar a fraude ao consumidor e a 
competencia desleal.

Por outra parte, tendo en conta os avances que se pro-
duciron en materia de metodoloxía analítica nos últimos 
anos, parece oportuno que, ademais dos métodos oficiais 
de análise que se recollen na Orde do 29 de xaneiro de 
1988 pola que se aproban os métodos oficiais de análise 
de zumes de froitas e outros vexetais e os seus derivados, 
sexan aplicables os que aparezan incluídos nesta disposi-
ción.

Así mesmo, dada a diversidade de zumes de froitas 
existentes, a rápida evolución das técnicas analíticas e a 
necesidade de que en todo momento os límites paramé-
tricos exixibles, valorados analiticamente, se poidan 
axustar coa máxima fiabilidade ás características dun pro-
duto auténtico e de calidade, parece conveniente habilitar 
o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, para que 
poida modificar mediante orde ministerial os anexos I e II 
deste real decreto. Neles, establécense parámetros míni-
mos de calidade para os zumes de froitas e os métodos de 
análise aplicables.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.13.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado 
a competencia exclusiva sobre bases e coordinación da 
planificación xeral da actividade económica.

Esta disposición foi sometida ao procedemento de 
información en materia de normas e regulamentacións 
técnicas e regulamentos, relativos aos servizos da socie-
dade da información, previsto na Directiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de xuño de 
1998, pola que se establece un procedemento de infor-
mación en materia das normas e regulamentacións téc-
nicas, así como no Real decreto 1337/1999, do 31 de 
xullo, polo que se regula a remisión de información en 
materia de normas e regulamentacións técnicas e regu-
lamentos relativos aos servizos da sociedade da infor-
mación, que incorpora estas directivas ao ordenamento 
xurídico español.

A regulación básica contida nesta disposición efec-
túase mediante real decreto, dado que se trata dunha 
materia de carácter marcadamente técnico e de natureza 
conxuntural e cambiante.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas e as entidades representati-
vas dos sectores afectados e emitiu informe a Comisión 
Interministerial para a Ordenación Alimentaria (CIOA).


