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Disposición derrogatoria única. Alcance da derrogación 
normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao establecido neste real decreto 
e expresamente o Real decreto 572/1982, do 5 de marzo, 
polo que se desenvolve o artigo 92.2 do Estatuto dos tra-
balladores, sobre extensión de convenios colectivos.

Disposición derradeira primeira. Facultades de aplica-
ción e desenvolvemento.

Autorízase o ministro de Traballo e Asuntos Sociais, 
no marco das súas competencias, para ditar as disposi-
cións que sexan precisas para a aplicación e o desenvol-
vemento deste real decreto.

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 20 de xuño de 2005.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

ministras de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Sani-
dade e Consumo, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo do Real decreto 
2257/1994.

O punto 1.5 do anexo do Real decreto 2257/1994, do 25 
de novembro, polo que se aproban os métodos oficiais de 
análise de pensos ou alimentos para animais e as súas 
primeiras materias, queda redactado da seguinte 
maneira:

«1.5 Resultados. O resultado que se mencionará no 
boletín de análise será o valor medio obtido a partir de 
dúas determinacións polo menos. Agás disposición en 
contrario, expresarase en porcentaxe da mostra orixinal, 
tal como chegase ao laboratorio. O resultado non debe 
incluír máis cifras significativas que o que permita a pre-
cisión do método de análise.

Polo que se refire ás substancias indesexables a que 
se refire o Real decreto 465/2003, do 25 de abril, sobre as 
substancias indesexables na alimentación animal, incluí-
das as dioxinas e os PCB similares ás dioxinas, considera-
rase que un produto destinado á alimentación animal non 
cumpre os requisitos relativos ao contido máximo esta-
blecido se se considera que o resultado analítico excede o 
contido máximo, tendo en conta a incerteza expandida de 
medida e a corrección en función da recuperación. A con-
centración analizada corrixida en función da recuperación 
e a incerteza expandida de medida subtraída utilízase 
para avaliar a conformidade. Só se aplica nos casos en 
que o método de análise permite a estimación da incer-
teza ampliada de medición e a corrección en función da 
recuperación, non é posible, por exemplo, en caso de 
análise microscópica.

O resultado analítico comunicarase como segue, na 
medida en que o método de análise utilizado permita esti-
mar os índices de incerteza de medición e de recupera-
ción:

a) corrixido ou non corrixido en función da recupera-
ción, con indicación da modalidade de comunicación e o 
nivel de recuperación;

b) como «x +/–U», onde x é o resultado analítico e U 
a incerteza ampliada de medición, utilizando un factor de 
cobertura de 2, o que dá un nivel de confianza do 95 % 
aproximadamente.»

Disposición derradeira primeira. Habilitación competen-
cial.

A presente orde dítase ao abeiro do disposto no artigo 
149.1, regras 13.ª e 16.ª da Constitución, polo que se lle 
atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
bases e coordinación da planificación xeral da actividade 
económica, e bases e coordinación xeral da sanidade, 
respectivamente.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor o 16 de febreiro de 
2006.

Madrid, 30 de xuño de 2005.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sras. ministras de Agricultura, Pesca e Alimentación e de 
Sanidade e Consumo. 
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se modifica o anexo do Real decreto 2257/1994, 
do 25 de novembro, polo que se aproban os 
métodos oficiais de análise de pensos ou ali-
mentos para animais e as súas primeiras mate-
rias. («BOE» 159, do 5-7-2005.)

O Real decreto 2257/1994, do 25 de novembro, polo 
que se aproban os métodos oficiais de análise de pensos 
ou alimentos para animais e as súas primeiras materias, 
incorpora, entre outras, a primeira Directiva da Comisión, 
do 15 de xuño de 1971, pola que se determinan métodos 
de análise comunitarios para o control oficial dos alimen-
tos para animais (71/250/CEE).

Esa directiva foi modificada ultimamente pola Direc-
tiva 2005/6/CE da Comisión, do 26 de xaneiro de 2005, 
pola que se modifica a Directiva 71/250/CEE no relativo á 
presentación de informes e á interpretación dos resulta-
dos analíticos conforme os requisitos da Directiva 2002/
32/CE.

Mediante a presente orde incorpórase a citada Direc-
tiva 2005/6/CE, a través da oportuna modificación do Real 
decreto 2257/1994.

Esta orde dítase ao abeiro da habilitación contida na 
disposición derradeira primeira do Real decreto 2257/
1994, que faculta os ministros de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación e de Sanidade e Consumo para modificaren o 
anexo cando iso sexa consecuencia da modificación da 
normativa comunitaria e teña que ser incorporada pola 
Administración do Estado.

Na tramitación da presente orde foron consultadas as 
comunidades autónomas e as entidades representativas 
dos sectores afectados.

Na súa virtude, logo de informe da Comisión Intermi-
nisterial para a Ordenación Alimentaria, por proposta das 


