
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 41  •  Dissabte 16 de febrer de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 1

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

28
26

-C

I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2826 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre, pel qual 

s’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament.

Havent observat errors en el Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 283, de 26 de novembre de 2007, i en el 
suplement en català número 36, de 30 de novembre de 2007, se’n fan les rectificacions 
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 4975, primera columna, segon paràgraf, segona línia, on diu: «...i de quatre 
disposicions addicionals, una de transitòria…», ha de dir: «...i de cinc disposicions 
addicionals, tres de transitòries,…».

A la pàgina 4975, primera columna, quart paràgraf, quinzena línia, on diu: «...
Subdirecció General de Convenis i Programes...», ha de dir: «...Subdirecció General de 
Programes i Convenis Culturals i Científics...».

A la pàgina 4975, segona columna, tercer paràgraf, onzena línia, on diu: «… amb 
altres donants i, d’altra banda, amb el ritme i l’abast que defineixi el Consell Rector de 
l’Agència en el marc del que estableixi el contracte de gestió, a reforçar la seva xarxa 
exterior i a efectuar gradualment un procés de descentralització de competències en els 
òrgans que actuen sobre el terreny.», ha de dir: «… amb altres donants.

D’altra banda, amb el ritme i l’abast que defineixi el Consell Rector de l’Agència en el 
marc del que estableixi el contracte de gestió, s’ha de reforçar la seva xarxa exterior i 
efectuar gradualment un procés de descentralització de competències en els òrgans que 
actuen sobre el terreny.».

A la pàgina 4976, primera columna, setè paràgraf, cinquena línia, on diu: «…, 
competències al director de l’Agència en matèria de representació enfront de tercers en les 
actuacions relatives als béns i drets d’aquella i en matèria d’inventari.», ha de dir: «… 
competències al president de l’Agència en matèria de representació enfront de tercers en 
les actuacions relatives als béns i drets d’aquella i al director, en matèria d’inventari.»

A la pàgina 4976, segona columna, disposició addicional primera, apartat 2, segona 
línia, on diu: «… article 3…», ha de dir: «… article 5…».

A la pàgina 4976, segona columna, disposició addicional segona, divuitena línia, on 
diu: «…, Subdirecció General de Convenis i Programes…», ha de dir: «…, Subdirecció 
General de Programes i Convenis Culturals i Científics…».

A la pàgina 4977, primera columna, disposició addicional tercera, apartats 1 i 2, on diu: 
«…, Subdirecció General de Convenis i Programes…», ha de dir: «…, Subdirecció General 
de Programes i Convenis Culturals i Científics…»

A la pàgina 4977, primera columna, disposició addicional cinquena, cinquena línia, on 
diu: «… l’apartat dos de la disposició final primera de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, 
d’agències estatals per a la millora dels serveis públics.», ha de dir: «… l’article 43.4 de la 
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de 
l’Estat.».

A la pàgina 4977, segona columna, disposició final primera, apartat 2, tercera línia, on 
diu: «… Subdirecció General de Convenis i Programes…», ha de dir: «… Subdirecció 
General de Programes i Convenis Culturals i Científics…».

A la pàgina 4978, primera columna, article 1.3, tercera línia, on diu: «… l’article 22…», 
ha de dir: «...l’article 21…».
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A la pàgina 4980, segona columna, article 12.2.b), vuitè paràgraf, on diu: «El director 
general d’Inversions de la Secretaria d’Estat de Comerç…», ha de dir: «El director general 
de Comerç i Inversions de la Secretaria d’Estat de Turisme i Comerç…».

A la pàgina 4981, segona columna, article 14.5.d), segona línia, on diu: «… 
article 12.8.c),…», ha de dir: «… article 12.8.ñ),…».

A la pàgina 4984, primera columna, article 21.2, segon paràgraf, on diu: «… la disposició 
final primera.2 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels 
serveis públics,…», ha de dir: «… l’article 43.4 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització 
i funcionament de l’Administració General de l’Estat,…».

A la pàgina 4984, segona columna, article 24.2, on diu: «… Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional.», ha de dir: «… Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament.».

A la pàgina 4985, segona columna, article 35.1, cinquena línia, on diu: «… l’Estatut de 
l’empleat públic…», ha de dir: «… l’Estatut bàsic de l’empleat públic…».

A la pàgina 4986, primera columna, article 38.1.a), primera línia, s’ha d’ometre la 
menció al director de l’Agència. A la setena línia, on diu: «… el/la director/a de Cooperació 
Cultural i Científica…», ha de dir: «… el/la director/a de Relacions Culturals i Científiques…». 
A la tretzena línia, on diu: «…director executiu de l’Agència.», ha de dir: «…director de 
l’Agència.»

A la pàgina 4987, primera columna, article 42.1, on diu: «…Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional…», ha de dir: «…Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament…».

A la pàgina 4987, primera columna, article 42.1.h), on diu: «… que estiguin autoritzats 
a percebre.», ha de dir: «… que estigui autoritzada a percebre.».

A la pàgina 4987, primera columna, article 42.1.i), on diu: «… que se’ls pugui atribuir.», 
ha de dir: «… que se li pugui atribuir.».
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