
1938 Mércores 1 novembro 2006 Suplemento núm. 14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 18207 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
16/2006, do 20 de xaneiro, sobre fondos e pro-
gramas operativos das organizacións de pro-
dutores de froitas e hortalizas. («BOE» 250, 
do 19-10-2006.)

Advertidos erros no Real decreto 16/2006, do 20 de 
xaneiro, sobre fondos e programas operativos das orga-
nizacións de produtores de froitas e hortalizas, publicado 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento número 3 en 
lingua galega, do 1 de marzo, procédese a efectuar as 
oportunas rectificacións:

Na páxina 410, segunda columna, antes do comezo do 
segundo parágrafo debe figurar un 3., de xeito que tal 
parágrafo sexa o número 3 do artigo 4.

Na páxina 410, artigo 10, segunda liña; páxina 410, 
artigo 12.1, terceira liña; páxina 412, artigo 18.1 f), liñas 
quinta e oitava; páxina 413, artigo 22.1, cuarta liña; páxina 
413, artigo 23.1, segunda liña e páxina 414, artigo 24.1, 
primeira liña, onde di: «…antes do 15 de setembro.», debe 
dicir: «…antes do 16 de setembro.».

Na páxina 411, primeira columna, artigo 14.3 b), na 
cuarta liña, onde di: «…artigo 15 b)», debe dicir: «…artigo 
15.2».

Na páxina 413, segunda columna, artigo 22.3, na 
cuarta liña, onde di: «…antes do 15 de decembro», debe 
dicir: «...antes do 16 de decembro».

Na páxina 413, segunda columna, antes do comezo do 
terceiro parágrafo, debe figurar un 5., de xeito que tal 
parágrafo sexa o número 5 do artigo 22.

Na páxina 416, no cadro que figura no anexo II, na 
segunda columna, onde di: «Compensación €/kg», debe 
dicir: «Compensación €/100 kg». 

MINISTERIO DE SANIDADE
 E CONSUMO

 18278 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
1030/2006, do 15 de setembro, polo que se esta-
blece a carteira de servizos comúns do Sistema 
Nacional de Saúde e o procedemento para a 
súa actualización. («BOE» 251, do 20-10-2006.)

Advertidos erros no Real decreto 1030/2006, do 15 de 
setembro, polo que se establece a carteira de servizos 
comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento 
para a súa actualización, publicado no «Boletín Oficial del 
Estado», suplemento número 13 en lingua galega, do 2 de 
outubro, procédese a efectuar as oportunas rectifica-
cións:

Na páxina 1781, segunda columna, no artigo 9.3.f), 
onde di: «artigo 8.8», debe dicir: «artigo 8.7».

Nas páxinas 1799 e 1800, anexo VI, nos conceptos «06 
06 36 Articulacións de cóbado», «06 12 21 Articulacións de 
nocello», «06 12 24 Articulacións de xeonllo» e «06 12 27 
Articulacións de cadeira», onde di: «Achega do usuario: 0», 
debe dicir: «Achega do usuario: 0 euros».

Na páxina 1802, anexo VII, onde di: «B.1.1.3. carbinola-
mina-dehidratasa», debe dicir: «B.1.1.3. carbinolamina-
deshidratasa». 

MINISTERIO DE TRABALLO
 E ASUNTOS SOCIAIS

 18374 ORDE TAS/3243/2006, do 19 de outubro, pola 
que se dispoñen medidas necesarias para o 
desenvolvemento parcial do previsto no 
acordo do Consello de Ministros do 9 de 
xuño de 2006, sobre determinadas medidas 
financeiras e sociolaborais integradas no 
Plan de apoio ao sector téxtil e da confección. 
(«BOE» 252, do 21-10-2006.)

A disposición adicional septuaxésimo quinta da Lei 
30/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais do 
Estado para o ano 2006, autoriza o Goberno para adoptar 
medidas de apoio á modernización e mellora da competi-
tividade de varios sectores, entre os que se inclúe o sector 
téxtil e da confección, e de cobertura social aos traballa-
dores que resulten excedentes estruturais nestes, nos 
ámbitos da recolocación, fomento do emprego, forma-
ción profesional, desemprego, Fondo de Garantía Salarial 
(Fogasa) e Seguridade Social.

As indicadas medidas debían ser obxecto de diálogo 
cos interlocutores sociais do sector, no marco do diálogo 
social aberto na declaración do 8 de xullo de 2004.

Cumprindo o indicado mandato parlamentario no 
referido marco de diálogo social acadouse un acordo o 
día 13 de xuño de 2006 entre os ministerios de Traballo e 
Asuntos Sociais e de Industria, Turismo e Comercio, o 
Consello Intertéxtil Español e os sindicatos UGT e CC.OO., 
no cal se concretaron, no denominado Plan de apoio ao 
sector téxtil e da confección, medidas de apoio sociolabo-
ral que se acordaron nos ámbitos a que se refire a indi-
cada disposición adicional.

En aplicación do disposto na citada Lei 30/2005, do 29 
de decembro, o Consello de Ministros, na súa reunión do 
9 de xuño de 2006, por proposta dos ministros de Indus-
tria, Turismo e Comercio e de Traballo e Asuntos Sociais, e 
logo de informe da Comisión Delegada do Goberno para 
Asuntos Económicos, adoptou un acordo sobre determi-
nadas medidas financeiras e sociolaborais integradas no 
Plan de apoio ao sector téxtil e da confección.

No referido acordo facúltanse os ministros de Indus-
tria, Turismo e Comercio e de Traballo e Asuntos Sociais 
para ditar as medidas necesarias para darlle publicidade e 
desenvolver o previsto nel.

En consecuencia, facendo uso das facultades previs-
tas no acordo do Consello de Ministros do 9 de xuño de 
2006, e para facer efectiva a aplicación de determinadas 
medidas sociolaborais recollidas nel, dispoño:

Artigo 1. Obxecto.

Esta orde ten por obxecto desenvolver as medidas 
sociolaborais de execución inmediata que se recollen no 
Acordo do Consello de Ministros con data do 9 de xuño 
de 2006, en materia de formación continua, de incentivos 
específicos ás empresas para manter nelas os traballado-
res maiores de 55 anos e de incentivos adicionais para 
favorecer a recolocación dos excedentes do sector téxtil e 
da confección.


