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 ANNEX II

Mètodes d’anàlisi

Grau Brix: EN 12143 (1996). IFU núm. 8.
Acidesa total: EN 12147 (1996). IFU núm. 3.
Fructosa: EN 1140 (1994). IFU núm. 55. EN 12630 

(1999). IFU núm. 67.
Glucosa: EN 1140 (1994). IFU núm. 55. EN 12630 (1999). 

IFU núm. 67.
Sacarosa: EN 12146 (1994). IFU núm. 56. EN 12630 

(1999). IFU núm. 67.
Àcid cítric: EN 1137 (1994). IFU núm. 22.
Àcid D-isocítric: EN 1139 (1994). IFU núm. 54.
Densitat relativa 20/20º: EN 1131 (1994). IFU núm. 1. 

IFU núm. 1A
Índex de formol: EN 1133 (1994). IFU 30.
Cendres: EN 1135 (1994). IFU núm. 9.
Fòsfor: EN 1136 (1994). IFU núm. 50.
Potassi: EN 1134 (1994). IFU núm. 33.
Sorbitol: EN 12630 (1998) IFU núm. 67. IFU núm. 62.
Àcid D-màlic: EN 12138 (1997). IFU núm. 64.
Àcid L-màlic: EN 1138. IFU núm. 21.
Àcid ascòrbic: EN 14130. Vitamina C (àcid ascòrbic + 

Àcid dehidroascòrbic). IFU 17-A.

Paràmetres isotòpics:

δ18 O aigua: EN V 12141 (1997).
(D/H)1 Etanol 2H-NMR: AOAC 995.17 (1999).
δ13 C sucre: EN V 12140 (1997).
δ13 C etanol: J. AOAC vol. 79, núm. 1 (1996).
δ13 C polpa: EN V 13070 (2001).
δ13 C àcids: Anal. Chim. Acta 299 (1994) 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 21226 CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre EHA/3462/2007, 
de 26 de novembre, per la qual es desenvolupen 
per a l’any 2008 el mètode d’estimació objectiva 
de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques i el règim especial simplificat de l’impost 
sobre el valor afegit. («BOE» 296, de 11-12-2007.)

Havent observat errades en la publicació de l’Ordre 
EHA/3462/2007, de 26 de novembre, per la qual es desen-
volupen per a l’any 2008 el mètode d’estimació objectiva 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el 
règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afe-
git, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 
287, de 30 de novembre, i en el suplement en català 
número 37, d’1 de desembre de 2007, se’n fan les rectifica-
cions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 5008, a la nota del quadre dedicat a l’acti-
vitat d’«Agrícola dedicada a l’obtenció de cereals, cítrics, 
lleguminoses i fongs per al consum humà i ramadera 
d’explotació de bestiar boví de carn, de bestiar porcí de 
cria, de bestiar oví de carn i de bestiar cabrum de carn», 
s’hi ha d’afegir al final de la mateixa nota: «Cítrics: taron-
ger dolç, taronger amarg, mandariner, llimoner, pomelo, 
llima, bergamota, etc.».

A la mateixa pàgina 5008, a la nota del quadre dedicat 
a l’activitat d’«Agrícola dedicada a l’obtenció de raïm per 
a vi de taula, fruita seca, oleaginoses, remolatxa,  tomà-
quet per a transformació i productes de l’olivera, i rama-

dera d’explotació de boví de cria, i altres activitats rama-
deres compreses expressament en altres apartats», s’hi 
ha de suprimir: «Cítrics: taronger dolç, taronger amarg, 
mandariner, llimoner, pomelo, llima, bergamota, etc.». 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 21322 REIAL DECRET 1570/2007, de 30 de novembre, 

pel qual es modifica el Reial decret 287/2002, 
de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos. («BOE» 297, de 12-12-2007.)

La necessitat de regular la possessió dels animals 
potencialment perillosos va justificar l’aprovació de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos, desplegada 
pel Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es des-
plega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Si bé la norma respon a les exigències que deriven de 
les peculiaritats d’aquest tipus d’animals, la tinença dels 
quals exigeix cauteles especials per raons de seguretat 
pública, els gossos que duen a terme funcions d’assistèn-
cia a persones amb discapacitat, especialment per l’entre-
nament que han rebut, no presenten les circumstàncies 
que obligarien, en un altre cas, a adoptar les precaucions 
convenients per a la generalitat d’aquests animals.

Per això, és procedent establir un règim especial per a 
aquests gossos, que permeti adequar la normativa 
esmentada anteriorment a les característiques específi-
ques del seu ús i tinença.

En la tramitació d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes, les entitats represen-
tatives dels interessos dels sectors afectats i el Consell 
Nacional de la Discapacitat que recull el Reial decret 
1865/2004, de 6 de setembre, pel qual es regula el Consell 
Nacional de la Discapacitat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i del ministre de l’Interior, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de novem-
bre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 287/2002,
de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos.

L’article 2.1 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, 
pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencial-
ment perillosos, se substitueix pel següent:

«1. Als efectes previstos a l’article 2.2 de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, tenen la consideració 
de gossos potencialment perillosos:

a) Els que pertanyin a les races esmentades a l’an-
nex I d’aquest Reial decret i als seus encreuaments.

b) Aquells les característiques dels quals es 
corresponguin amb totes o la majoria de les que 
figuren a l’annex II, llevat que es tracti de gossos 
guia o de gossos d’assistència acreditats i ensinis-
trats en centres oficialment reconeguts, conforme a 


