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nio determinarase de acordo co disposto no artigo
5.2 desta orde.
2. Para efectos da subscrición deste convenio
especial, considerarase que os coidados non profesionais alcanzan a dedicación completa a que se
refire o artigo 4.1 do Real decreto 615/2007, do 11 de
maio, cando se presten durante 40 horas semanais.
3. No suposto de subscrición do convenio
especial por parte de traballadores perceptores do
subsidio por desemprego con dereito a cotización
pola continxencia de xubilación, a cota do convenio
reducirase na parte que corresponda á dita continxencia. Os interesados que subscribisen o convenio especial regulado no artigo 24 desta orde poderán manter a base pola cal viñesen cotizando, non
obstante a extinción deste último, nos termos establecidos polos artigos 2.5 e 4.2 do Real decreto
615/2007, do 11 de maio.
4. Non procederá a subscrición deste convenio
especial durante os períodos de redución de xornada
de traballo nos cales as cotizacións se computen
incrementadas ata o 100 por 100 da contía que
correspondería se a xornada se mantivese sen a dita
redución, de acordo co previsto no artigo 180.3 e 4 do
texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.
5. Este convenio especial extinguirase polas
causas sinaladas no artigo 10.2 desta orde, a excepción das recollidas nas súas alíneas c) e e), así como
polas seguintes:
a) Por adquirir o coidador a condición de titular
dunha pensión de viuvez ou en favor de familiares,
cando teña 65 ou más anos.
b) Por falecemento da persoa en situación de
dependencia ou extinción da prestación económica
para coidados familiares por ela percibida.
c) Cando o coidador deixe de prestar os seus
servizos como tal ou, en xeral, de reunir as condicións e requisitos establecidos no Real decreto
615/2007, do 11 de maio.
6. Cando o coidador non profesional optase
por manter a base de cotización pola cal viña cotizando, nos supostos a que se refire o artigo 4.2 do
Real decreto 615/2007, do 11 de maio, os efectos da
opción coincidirán cos do convenio especial sinalados no punto 1, de se presentar a solicitude dentro
dos 90 días naturais seguintes ao da baixa no réxime
que corresponda pola actividade ou convenio anterior ou ao da redución da xornada. Se a opción se
formulase fóra do prazo antes indicado, producirá
efectos desde o día de presentación da solicitude.
Nestes supostos, o dereito a cotizar por parte do
coidador extinguirase polas seguintes causas:
a) Por renuncia ao aboamento da parte de cota
ao seu cargo, comunicada á Tesouraría Xeral da
Seguridade Social. Neste caso, os efectos da renuncia terán lugar a partir do día primeiro do mes
seguinte á data da comunicación.
b) Por falta de aboamento de tres mensualidades consecutivas ou cinco alternativas da parte de
cota ao seu cargo, salvo causa xustificada de forza
maior debidamente acreditada.»
Catro. O actual artigo 28 pasa a constituír o novo
artigo 29, con idéntica redacción.
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de setembro de 2007.–O ministro de Traballo
e Asuntos Sociais, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
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CORRECCIÓN de erros do Real decreto 1031/2007,
do 20 de xullo, polo que se desenvolve o
marco de participación nos mecanismos de
flexibilidade do Protocolo de Kioto. («BOE» 221,
do 14-9-2007.)

Advertidos erros no Real decreto 1031/2007, do 20 de
xullo, polo que se desenvolve o marco de participación
nos mecanismos de flexibilidade do Protocolo de Kioto,
publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en
lingua galega número 21, do 26 de xullo de 2007, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:
Na páxina 2642, artigo 7.1.a), onde di: «Entenderase
que unha entidade ten a súa residencia en España sempre
que fose constituída conforme a lei dalgún Estado membro da Unión Europea, ou ben teña o seu domicilio social
ou a súa sede de dirección efectiva no seu territorio.»,
debe dicir: «Entenderase que unha entidade ten a súa
residencia na Unión Europea sempre que fose constituída
conforme a lei dalgún Estado membro da Unión Europea,
ou ben teña o seu domicilio social ou a súa sede de dirección efectiva no seu territorio.».
No artigo 7.1.b), onde di: «As persoas ou entidades
que teñan a súa residencia en territorio español cando
participen en proxectos…», debe decir: «As personas ou
entidades que teñan a súa residencia en territorio da
Unión Europea cando participen en proxectos…».
No artigo 7.1.c), onde di: «… ou empresas ou entidades que teñan a súa residencia en territorio español de
acordo co previsto na letra a) desta epígrafe, en relación
con proxectos incluídos nos devanditos fondos.», debe
dicir: «… ou empresas ou entidades que teñan a súa residencia en territorio da Unión Europea de acordo co previsto na letra a) desta epígrafe, en relación con proxectos
incluídos nos devanditos fondos.».
No artigo 7.3.f).1, onde di: «Certificación da entidade
operacional designada no informe de validación ou da
entidade independente no informe de verificación;», debe
dicir: «Certificación da entidade operacional designada no
informe de validación ou da entidade independente acreditada no informe de verificación;».
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REAL DECRETO 1118/2007, do 24 de agosto,
polo que se modifica o Real decreto 142/2002,
do 1 de febreiro, polo que se aproba a lista
positiva de aditivos distintos de corantes e
edulcorantes para o seu uso na elaboración de
produtos alimenticios, ben como as súas condicións de utilización. («BOE» 221, do 14-9-2007.)

O Real decreto 142/2002, do 1 de febreiro, polo que se
aproba a lista positiva de aditivos distintos de corantes e
edulcorantes para o seu uso na elaboración de produtos
alimenticios, ben como as súas condicións de utilización,
incorpora ao noso ordenamento xurídico a Directiva 95/2/
CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de
febreiro, relativa aos aditivos distintos de corantes e edulcorantes utilizados nos produtos alimenticios. Este real

