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Article 26.
Article 27.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Secció 7a del capítol III del títol preliminar.
Capítol I del títol I, llevat de l’article 55
Capítol II del títol I.
Capítol III del títol I, llevat de l’apartat 1 de l’article 65, 

el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 66 i el primer 
paràgraf de l’apartat 1 de l’article 67

Capítol II del títol II.
Capítol IV del títol II
Capítol V del títol II.
Capítol II del títol III
Títol IV.
Disposició addicional primera.
Disposició addicional segona.
Disposició addicional tercera.
Disposició addicional sisena.
Disposició addicional setena.
Disposició addicional vuitena.
Disposició addicional novena.
Disposició transitòria primera.
Disposició transitòria segona.
Disposició transitòria tercera.
2. Les disposicions exceptuades a l’apartat anterior 

són únicament d’aplicació en l’àmbit de l’Administració 
General de l’Estat, de les entitats que integren l’Adminis-
tració local i dels organismes i altres entitats de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o 
dependents d’aquestes.

No obstant això, respecte a les comunitats autònomes 
amb competències assumides en matèria de règim local, 
el Reglament s’aplica a les entitats que integren l’Admi-
nistració local en l’àmbit territorial de les esmentades 
comunitats autònomes, d’acord amb el que estableix 
l’apartat 1 d’aquesta disposició.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè 
mitjançant ordre ministerial estableixi les normes que 
regulin els procediments relatius a la justificació de sub-
vencions mitjançant l’ús de mitjans electrònics, informà-
tics i telemàtics. 

CAP DE L’ESTAT
 13456 INSTRUMENT de ratificació del Conveni com-

plementari al Conveni de seguretat social entre 
el Regne d’Espanya i la República de Xile de 28 
de gener de 1997, fet a València el 14 de maig 
de 2002. («BOE» 177, de 26-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

Atès que el dia 14 de maig de 2002, el plenipotenciari 
d’Espanya va signar a València, juntament amb el plenipo-
tenciari de Xile, nomenats tots dos en la forma escaient a 
l’efecte, el Conveni complementari al Conveni de segure-
tat social entre el Regne d’Espanya i la República de Xile 
de 28 de gener de 1997,

Vistos i examinats els tres articles de l’Acord,
Concedida per les Corts Generals l’autorització que 

preveu l’article 94.1 de la Constitució,
Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà 

d’aquest instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i 
fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva 
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més vali-
desa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de ratifi-
cació que signo i que segella i ratifica degudament el 
sotasignat ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Madrid, 30 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors
i de Cooperació,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

El present Conveni complementari va entrar en vigor 
el 14 de juny de 2006, data en què es va fer efectiu l’inter-
canvi dels instruments de ratificació, segons estableix 
l’article 3.

Es fa públic per a coneixement general, i així es com-
pleta la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 225, de 19 de setembre de 2002.

Madrid, 14 de juliol de 2006.–El secretari general tèc-
nic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Fran-
cisco Fernández Fábregas. 

 13457 CORRECCIÓ d’error de la Llei 22/2006, de 4 de 
juliol, de capitalitat i de règim especial de 
Madrid. («BOE» 177, de 26-7-2006.)

Havent observat un error a la Llei 22/2006, de 4 de 
juliol, de capitalitat i de règim especial de Madrid, publi-
cada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 159, de 5 de 
juliol de 2006, i en el suplement en català número 15, de 
17 de juliol de 2006, se´n fa la rectificació oportuna refe-
rida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 2111, segona columna, després d’acabar el 
primer paràgraf i abans de començar el segon s’hi ha d’in-
serir com a títol:

«Disposició addicional setena».
A la página 2112, primera columna, al tancament de la 

disposició ha de dir: «Madrid, 4 de juliol de 2006». 

 13554 LLEI 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús 
racional dels medicaments i productes sanita-
ris. («BOE» 178, de 27-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament, 
pretenia, segons s’assenyala a la seva exposició de 


