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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 
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2006, i en el suplement en català número 7, de 16 de
març de 2006, se’n fan les rectificacions oportunes referi-
des a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 800, segona columna, al títol de la dispo-
sició, on diu: «.Reglament per a la seva execució.», ha de 
dir: «.Reglament per al seu desplegament i execució.».

A la pàgina 801, primera columna, trenta-unena línia, 
on diu: «…per al desplegament i l’execució…», ha de dir: 
«…per al desplegament i execució…».

A la pàgina 801, segona columna, article segon, al títol 
i al primer paràgraf, on diu: «…per a l’execució de la Llei 
11/1997…», ha de dir: «…per al desplegament i execució 
de la Llei 11/1997…».

A la pàgina 802, primera columna, apartat tres, article 
9 bis, paràgraf 1, on diu: «…de la Llei 10/1998, de 21 
d’abril.», ha de dir: «…de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
residus.»

A la pàgina 802, segona columna, apartat cinc, punt 5, 
línia quarta, on diu: «…aquest Reial decret.», ha de dir: 
«…aquest Reglament.»

A la pàgina 803, primera columna, ANNEX 4, article 
2.e), línia tercera, on diu: «…de l’article 5 de la Llei 11/1997, 
de 24 d’abril, en la redacció que en fa l’article 1 del Reial 
decret pel qual es modifiquen els objectius de reducció, 
reciclatge i valorització d’envasos i residus d’envasos, la 
quantitat total de residus d’envasos valoritzats o incine-
rats…», ha de dir: «…de l’article 5 de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, la quantitat total de residus d’envasos valoritzats o 
incinerats…».

A la pàgina 805, Quadre 1, a la nota 4, on diu: «Als 
efectes d’aquest Reial decret…», ha de dir: «Als efectes 
d’aquest Reglament…».

A la pàgina 805, Quadre 1, a la nota 11, on diu: «…la 
modificació que estableix aquest Reial decret.», ha de dir: 
«…la modificació que estableix el Reial decret pel qual es 
revisen els objectius de reciclatge i valorització que esta-
bleix 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 des-
plegament i execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, 
de 30 d’abril».

A la pàgina 806, Quadre 2, nota 4, primera línia, on 
diu: «Als efectes d’aquest Reial decret…», ha de dir: «Als 
efectes d’aquest Reglament…».

A la pàgina 806, Quadre 3, nota 3, on diu: «Als efectes 
d’aquest Reial decret…», ha de dir: «Als efectes d’aquest 
Reglament…». 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 7264 REIAL DECRET 417/2006, de 7 d’abril, pel qual 
es desplega el text refós de la Llei del cadastre 
immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2004, de 5 de març. («BOE» 97, de 24-4-2006.)

ÍNDEX

Títol I. De la regulació dels òrgans col·legiats.
Capítol I. Òrgans col·legiats en l’àmbit cadastral
Article 1. Òrgans col·legiats.
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liària.
Article 3. Composició.

Article 4. Funcions.
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liària.

Article 5. Composició.
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Article 7. Composició.
Article 8. Funcions.

Capítol V. Juntes tècniques territorials de coordina-
ció immobiliària.

Article 9. Àmbit.
Article 10. Composició.
Article 11. Funcions de la junta tècnica territorial.
Article 12. Funcions del ponent.

Capítol VI. Consells territorials de la propietat immo-
biliària.

Article 13. Àmbit.
Article 14. Composició.
Article 15. Funcions.
Capítol VII. Juntes pericials municipals del cadastre.
Article 16. Àmbit i composició.
Article 17. Funcions.

Títol II. De la regulació del cadastre immobiliari.
Capítol I. Referència cadastral dels béns immobles.
Article 18. Normes d’assignació de la referència 

cadastral.
Article 19. Recintes de domini públic en sòl rústic.
Article 20. Assignació de la referència cadastral a 

béns immobles de característiques especials discontinus.

Capítol II. Particularitats en el tractament de determi-
nats béns com a immobles a efectes cadastrals.

Article 21. Condicions per a la consideració com a bé 
immoble independent de trasters i places d’estaciona-
ment en proindivís.

Article 22. Inscripció en el cadastre immobiliari.
Article 23. Béns immobles de característiques espe-

cials.

Títol III. De la formació i manteniment del cadastre 
immobiliari.

Capítol I. Disposicions comunes als procediments 
d’incorporació.

Article 24. Mitjans de prova.
Article 25. Inscripcions cadastrals provisionals.
Article 26. Tràmit d’audiència.
Article 27. Termini de resolució en els procediments 

d’incorporació i efectes de la falta de resolució expressa.

Capítol II. Procediments de declaració.
Article 28. Lloc i termini de presentació de les decla-

racions.

Capítol III. Procediments de comunicació.
Secció 1a. Comunicacions de notaris i registradors 

de la propietat.
Article 29. Abast de les comunicacions.

Secció 2a. Comunicacions d’ajuntaments.
Article 30. Fets, actes o negocis objecte de comuni-

cació.
Article 31. Abast i contingut de l’obligació de comu-

nicar.
Article 32. Termini de comunicació.


