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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 d’abril de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

(En aquest Reial decret s’ha incorporat la correcció d’errors publi-
cada en el «BOE» núm. 102, de 29-4-2006.) 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 7172 REIAL DECRET 420/2006, de 7 d’abril, pel qual 
es modifica el Reial decret 685/2002, de 12 de 
juliol, pel qual s’estableixen determinades 
mesures per aplicar-les en el sector dels pro-
ductes transformats a base de fruites i hortalis-
ses. («BOE» 96, de 22-4-2006.)

El Reglament (CE) núm. 2201/1996 del Consell, de 28 
d’octubre, pel qual s’estableix l’organització comuna de 
mercats en el sector dels productes transformats a base 
de fruites i hortalisses, a l’article 5.4 disposa que els estats 
membres poden dividir el seu llindar nacional previst per 
als tomàquets en dos subllindars, un per a la transforma-
ció en tomàquets pelats sencers i l’altre per a la resta de 
productes elaborats autoritzats.

Per mitjà del Reial decret 685/2002, de 12 de juliol, pel 
qual s’estableixen determinades mesures per aplicar-les 
en el sector dels productes transformats a base de fruites 
i hortalisses, s’han establert, a l’article 5, aquests subllin-
dars, així com la forma i periodicitat per determinar-los a 
partir de la campanya 2006/2007.

Tenint en compte la pèrdua de representativitat de la 
producció dels tomàquets per a la fabricació de tomà-
quets pelats sencers en el conjunt dels tomàquets per a 
transformació, a causa del notable increment de les pro-
duccions dels tomàquets per als altres tipus d’elaborats, 
si s’aplica el que disposa la normativa per a la determina-
ció dels subllindars esmentats, s’obté un nivell tan reduït 
del subllindar dels tomàquets per a pelats sencers que 
donaria lloc a la penalització de l’ajuda i, fins i tot, en un 
percentatge més alt que si no s’estableixen els dits 
subllindars, de manera que no s’arribaria a l’objectiu de 
protegir aquest conreu.

Per tant, a causa de la necessitat de disposar d’un 
nivell adequat de l’ajuda per als tomàquets destinats a la 
fabricació de tomàquets pelats sencers, el conreu dels 
quals ha tingut una important regressió, és convenient 
mantenir el nivell del seu subllindar en 111.612 tones i la 
diferència respecte al total, fixat en 1.238.606 tones, s’apli-
caria als altres tipus d’elaborats.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 7 d’abril de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 685/2002, de 12 
de juliol, pel qual s’estableixen determinades mesures 
per aplicar-les en el sector dels productes transfor-
mats a base de fruites i hortalisses.

El Reial decret 685/2002, de 12 de juliol, pel qual s’es-
tableixen determinades mesures per aplicar-les en el sec-
tor dels productes transformats a base de fruites i horta-
lisses, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Les quantitats de tomàquet fresc que cor-
responen a cada subllindar són les següents:

a) Tomàquets pelats sencers en conserva: 
111.612 tones.

b) Altres productes: 1.126.994 tones.»

Dos. L’apartat 2 de la disposició final segona queda 
redactat de la manera següent:

«2. Queda facultat el ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació per disposar, si s’escau, d’acord 
amb el que estableix la normativa comunitària, la 
inaplicació del règim de subllindars de tomàquet 
per a una o diverses campanyes.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 
149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat compe-
tència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 7 d’abril de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 7173 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 252/2006, 

de 3 de març, pel qual es revisen els objectius 
de reciclatge i valorització que estableix la Llei 
11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’en-
vasos, i pel qual es modifica el Reglament per 
al seu desplegament i execució, aprovat pel 
Reial decret 782/1998, de 30 d’abril. («BOE» 96, 
de 22-4-2006.)

Havent observat errors en el Reial decret 252/2006, de 
3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i 
valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d’abril, 
d’envasos i residus d’envasos, i pel qual es modifica el 
Reglament per al seu desplegament i execució, aprovat 
pel Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 54, de 4 de març de 


