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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 8940 CORRECCIÓ d’error de l’Ordre PRE/572/2006, de 
28 de febrer, per la qual es desplega el Reial 
decret 1665/1991, de 25 d’octubre, regulador del 
sistema general de reconeixement de títols 
d’ensenyament superior dels estats membres 
de la Unió Europea i altres estats part en l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu, que exigeixen 
una formació mínima de tres anys de durada, 
pel que afecta les professions la relació de les 
quals correspon al Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç. («BOE» 122, de 23-5-2006.)

Havent observat un error en el text de l’Ordre PRE/572/
2006, de 28 de febrer, per la qual es desplega el Reial decret 
1665/1991, de 25 d’octubre, regulador del sistema general 
de reconeixement de títols d’ensenyament superior dels 
estats membres de la Unió Europea i altres estats part en 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, que exigeixen 
una formació mínima de tres anys de durada, pel que 
afecta les professions la relació de les quals correspon al 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, publicada en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 53, de 3 de març, i en el 
suplement en català número 7, de 16 de març de 2006, se’n 
fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua 
catalana:

Se substitueix l’apartat setè 1 pel que es transcriu a 
continuació:

«Setè. Tramitació de les sol·licituds.

1. Completada la documentació, s’han d’obtenir, si 
s’escau, segons que correspongui, informes dels centres 
directius de la Secretaria General d’Indústria, de la Secre-
taria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació, de la Secretaria General de Turisme i de la 
Secretaria General d’Energia, com també, excepcional-
ment, del Ministeri d’Educació i Ciència i del col·legi pro-
fessional o consell general que correspongui, a l’efecte de 
comparar la formació exigida a Espanya amb la rebuda 
pel sol·licitant i l’àmbit d’activitats professionals a què 
faculta el títol en un Estat membre o un altre. La compara-
ció s’ha de fer sobre la base de les matèries considerades 
fonamentals per a l’exercici de cada professió.» 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ

 9001 ENTRADA EN VIGOR de l’Acord entre el Regne 
d’Espanya i l’Agència Espacial Europea per a 
l’establiment d’instal·lacions de seguiment ter-
restre i adquisició de dades, inclosa una antena 
d’espai llunyà, a l’emplaçament de Cebreros 
(Àvila), fet a Madrid el 22 de juliol de 2003. 
(«BOE» 123, de 24-5-2006.)

L’ Acord entre el Regne d’Espanya i l’Agència Espacial 
Europea per a l’establiment d’instal·lacions de seguiment 
terrestre i adquisició de dades, inclosa una antena d’espai 
llunyà, a l’emplaçament de Cebreros (Àvila), fet a Madrid 

el 22 de juliol de 2003, va entrar en vigor el 24 d’abril de 
2006, data de l’intercanvi entre les parts dels instruments 
de ratificació, segons estableix el seu article 17.

Es fa públic per a coneixement general, i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 240, de 7 d’octubre de 2003.

Madrid, 4 de maig de 2006.–El secretari general tècnic, 
Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 9187 REIAL DECRET 585/2006, de 12 de maig, pel 
qual s’estableixen criteris de reducció de les 
ajudes agroambientals i de la indemnització 
compensatòria en determinades zones desafa-
vorides en funció del grau de compliment de 
les bones pràctiques agràries habituals. 
(«BOE» 125, de 26-5-2006.)

El Reglament (CE) núm. 1257/1999 del Consell, de 17 
de maig de 1999, sobre l’ajuda al desenvolupament rural 
a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrí-
cola (FEOGA), i pel qual es modifiquen i es deroguen 
determinats reglaments, estableix en el títol II, capítols V i 
VI, uns règims d’ajudes destinats a zones desafavorides i 
a fomentar mètodes de producció agropecuària que per-
metin protegir el medi ambient. En aquests mateixos 
capítols es recull la necessitat del compliment de les 
bones pràctiques agràries habituals, que són de referèn-
cia perquè siguin atorgades.

El Reglament (CE) núm. 817/2004 de la Comissió, de 
29 d’abril 2004, pel qual s’estableixen disposicions d’apli-
cació del Reglament (CE) núm. 1257/1999 del Consell, 
assenyala que les bones pràctiques agràries habituals són 
definides pels estats membres en els seus programes de 
desenvolupament rural. Aquestes bones pràctiques cor-
responen a les pràctiques normals que ha d’aplicar un 
agricultor responsable a la regió de què es tracta.

En aquest marc comunitari, mitjançant la Decisió C 
(2000) 3549, de 24 de novembre, la Comissió Europea va 
aprovar el Programa de desenvolupament rural per a les 
mesures d’acompanyament a Espanya, l’aplicació del 
qual es va establir, entre d’altres, mitjançant el Reial 
decret 3482/2000, de 29 de desembre, pel qual es regula 
la indemnització compensatòria en determinades zones 
desafavorides, i el Reial decret 4/2001, de 12 de gener, pel 
qual s’estableix un règim d’ajudes a la utilització de mèto-
des de producció agrària compatibles amb el medi am-
bient.

Posteriorment, la Decisió C (2001) 4739 de la Comis-
sió, de 20 de desembre, va aprovar la modificació del 
Programa, que s’aplica a través del Reial decret 708/2002, 
de 19 de juliol, pel qual s’estableixen mesures comple-
mentàries al Programa de desenvolupament rural per a 
les mesures d’acompanyament de la política agrària 
comuna.

Finalment, la Decisió C (2003) 2947, de 5 d’agost, va 
aprovar una modificació posterior del Programa, l’aplica-
ció de la qual es realitza a través del Reial decret 172/2004, 
de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial decret
708/2002, de 19 de juliol.

En els reials decrets abans esmentats s’estableix 
l’obligatorietat dels beneficiaris de les ajudes de respectar 
el compliment, com a mínim, de les bones pràctiques 


