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Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu.

La minoració afectarà la retribució de les instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica mencionades en l’article 2, amb 
independència de la modalitat de contractació utilitzada.

Article 4. Criteris per a efectuar la minoració.

La minoració s’efectuarà d’acord amb els principis 
següents:

1. Evitar distorsions en el funcionament del mercat.
2. Evitar discriminacions entre modalitats de con-

tractació.
3. Utilització d’una metodologia basada en variables 

objectives.
4. En qualsevol cas, no-afectació a la seguretat de 

subministrament.

Disposició addicional primera. Habilitació normativa.

S’habilita el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç a 
dictar, amb un informe previ de la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics, les disposicions 
reglamentàries que siguen necessàries per al desplega-
ment d’este reial decret llei.

Disposició addicional segona.

Les quantitats minorades com a resultat de l’aplicació 
del present reial decret llei tindran la consideració 
d’ingressos liquidables del sistema.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa el 
present reial decret llei.

 21088 CORRECCIÓ d’errors de la Llei Orgànica 5/2007, 
de 20 d’abril, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 
d’Aragó. («BOE» 294, de 8-12-2007.)

Advertit un error en la publicació de la Llei Orgànica 
5/2007, de 20 d’abril, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 
d’Aragó, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
suplement en valencià número 3, de 2 de juliol de 2007, 
s’efectua l’oportuna rectificació:

En la pàgina 453, segona columna, on diu «Exposició 
de motius», ha de dir «Preàmbul». 

Disposició final primera. Caràcter del reial decret llei.

El present reial decret llei té caràcter bàsic, d’acord 
amb el que establix l’article 149.1.13 i 25 de la Consti-
tució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de ser 
publicat en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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