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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

(Aquest Reial decret s’inclou tenint en compte la Correcció d’errades 
publicada en el «BOE» núm. 110, de 9-5-2006.) 

 8042 CORRECCIÓ d’error del Reial decret 1557/2005, 
de 23 de desembre, pel qual es modifica el 
Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual 
es regula el reconeixement oficial de les orga-
nitzacions o associacions de criadors de gos-
sos de raça pura. («BOE» 108, de 6-5-2006.)

Havent observat un error en el Reial decret 1557/2005, 
de 23 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 
558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixe-
ment oficial de les organitzacions o associacions de cria-
dors de gossos de raça pura, publicat en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» número 10, de 12 de gener de 2006, i en el 
suplement en català número 2, de 16 de gener de 2006, 
se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llen-
gua catalana:

A l’annex, pàgina 293, segona columna, vuitena línia, 
on diu: «Ca Guicho»; ha de dir: «Ca Guicho o Quisquelo». 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 8043 REIAL DECRET 477/2006, de 21 d’abril, pel qual 

es modifica el Reial decret 377/2003, de 28 de 
març, pel qual es regula el procediment per a 
la tramitació i concessió de les ajudes socials a 
les persones amb hemofília o altres coagulo-
paties congènites, que hagin desenvolupat 
l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut 
tractament amb concentrats de factors de coa-
gulació en l’àmbit del sistema sanitari públic. 
(«BOE»108, de 6-5-2006.)

La Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, a l’article 80, va 
encomanar al Govern l’elaboració d’un cens de les perso-
nes amb hemofília o altres coagulopaties congènites que, 
com a conseqüència d’haver rebut tractament amb con-
centrats de factors de coagulació en l’àmbit del sistema 
sanitari públic, hagin desenvolupat l’hepatitis C.

Així mateix, a l’apartat 4 de l’esmentat article es pre-
veia l’elaboració d’un projecte de llei que establís les con-
dicions i la quantia de l’ajuda social a què podrien accedir 
les persones incloses en el cens esmentat.

Per a l’elaboració del cens es va crear una comissió 
ministerial, regulada per l’Ordre del Ministeri de Sanitat i 
Consum de 21 de març de 2000. Amb caràcter previ, i en 

desplegament del que disposa l’article 80.2 de la Llei 
55/1999, de 29 de desembre, mitjançant l’Ordre del Minis-
teri de Sanitat i Consum de 18 de gener de 2000, per la 
qual es designa el Comitè tècnic per a la determinació 
dels criteris d’inclusió en el cens d’hemofílics, que preveu 
l’article 80.2 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social, es va 
designar el Comitè tècnic que havia de determinar els 
criteris mèdics per a la inclusió dels possibles afectats en 
el cens esmentat.

El cens definitiu de persones afectades el va aprovar 
el 21 de novembre de 2000 la Comissió ministerial i va ser 
publicat amb les garanties exigides per l’article 80.1 de la 
Llei 55/1999, de 29 de desembre.

Posteriorment, en compliment del que disposa l’arti-
cle 80.4 de l’esmentada Llei 55/1999, es va procedir, mit-
jançant la Llei 14/2002, de 5 de juny, per la qual s’establei-
xen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres 
coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l’hepa-
titis C com a conseqüència d’haver rebut tractament amb 
concentrats de factors de coagulació en l’àmbit del sis-
tema sanitari públic, i altres normes tributàries, a regular 
les condicions i la quantia de les ajudes socials a què 
poden accedir les persones incloses en el cens d’afectats, 
que es va fixar en 18.030,36 euros.

Al seu torn, la disposició addicional primera de la Llei 
14/2002, de 5 de juny, preveu que, mitjançant desplega-
ment reglamentari, es reguli la possibilitat que puguin 
percebre les ajudes que s’hi preveuen les persones que 
no figurin incloses en el cens definitiu però que complei-
xin, d’acord amb circumstàncies objectives i degudament 
acreditades, els requisits exigits.

A aquests efectes, el Reial decret 377/2003, de 28 de 
març, estableix a l’article 6 el procediment i els requisits 
per sol·licitar la inclusió en el cens de les persones afecta-
des que no estaven incloses en el que es va aprovar amb 
data 21 de novembre de 2000.

Posteriorment, el Comitè tècnic d’experts va analitzar 
l’evolució dels coneixements científics i tècnics de la 
malaltia, així com el seu diagnòstic, i va arribar a consta-
tar les dades següents: un percentatge entre el dos i el sis 
per cent de les cirrosis hepàtiques posthepatitis C poden 
cursar amb transaminases amb valors normals en dife-
rents moments evolutius de la malaltia, mentre que al 
voltant del 25 per cent dels pacients amb hepatitis C crò-
nica presenten uns nivells de transaminases persistent-
ment normals. Consegüentment es va arribar a la conclu-
sió, per unanimitat dels membres del Comitè tècnic, que 
els nivells normals de les transaminases no poden des-
cartar la malaltia, per la qual cosa aquesta prova no es pot 
considerar excloent per poder optar a ser inclòs en el 
cens. D’acord amb aquesta conclusió, en les reunions del 
Comitè tècnic de 26 d’octubre de 2004 i 19 de setembre de 
2005, es van aprovar els nous requisits per ser inclòs en el 
cens esmentat.

Amb la finalitat de poder aplicar els nous requisits per 
a la inclusió en el cens, s’aprova aquest Reial decret pel 
qual es modifiquen l’article 6.2 i l’annex IV del Reial decret 
377/2003, de 28 de març.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el que 
estableix la disposició addicional primera de la Llei 
14/2002, de 5 de juny.

En l’elaboració d’aquesta norma han estat consulta-
des les comunitats autònomes i escoltats els sectors afec-
tats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat i 
Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 21 
d’abril de 2006,


