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 El present Acord va entrar en vigor el 24 d’agost de 
2006, l’endemà de la data de recepció de l’última notifica-
ció per escrit i per via diplomàtica de compliment de tots 
els requisits exigits a l’efecte pels drets interns respectius, 
d’acord amb el que estableix l’article 12.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 6 d’octubre de 2006.–El secretari general tèc-

nic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Fran-
cisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 18207 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 16/2006, 
de 20 de gener, sobre fons i programes opera-
tius de les organitzacions de productors de 
fruites i hortalisses. («BOE» 250, de 19-10-2006.)

Havent observat errors en el Reial decret 16/2006, de 
20 de gener, sobre fons i programes operatius de les orga-
nitzacions de productors de fruites i hortalisses, publicat 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 32, de 7 de febrer, 
i en el suplement en català número 4, de 9 de febrer de 
2006, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la 
versió en llengua catalana:

A la pàgina 431, primera columna, abans del comen-
çament del segon paràgraf de l’apartat 2, hi ha de figurar 
un 3, de manera que el paràgraf esmentat sigui l’apartat 3 
de l’article 4.

A la pàgina 431, article 10, segona línia; pàgina 432, 
article 12.1, tercera línia; pàgina 433, article 18.1.f), línies 
cinquena i setena; pàgina 434, article 22.1, quarta línia; 
pàgina 435, article 23.1, segona línia i pàgina 435, article 
24.1, primera línia, on diu: «…abans del 15 de setembre.», 
ha de dir: «…abans del 16 de setembre.».

A la pàgina 432, primera columna, article 14.3.b), en la 
tercera línia, on diu: «…article 15.b)», ha de dir: «…article 
15.2».

A la pàgina 434, segona columna, article 22.3, en la 
quarta línia, on diu: «…abans del 15 de desembre», ha de 
dir: «.abans del 16 de desembre».

A la pàgina 435, primera columna, abans del comen-
çament del tercer paràgraf, hi ha de figurar un 5, de 
manera que el paràgraf esmentat sigui l’apartat 5 de l’ar-
ticle 22.

A la pàgina 437, segona columna, en el quadre que 
figura a l’annex II, a la segona columna, on diu: «Compen-
sació €/kg», ha de dir: «Compensació €/100 kg». 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 18278 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 1030/2006, 

de 15 de setembre, pel qual s’estableix la car-
tera de serveis comuns del sistema nacional de 
salut i el procediment per a la seva actualitza-
ció. («BOE» 251, de 20-10-2006.)

Havent observat errors en el Reial decret 1030/2006, 
de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de ser-
veis comuns del sistema nacional de salut i el procedi-

ment per a la seva actualització, publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 222, de 16 de setembre, i en el 
suplement en català número 21, de 2 d’octubre de 2006, 
se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió 
en llengua catalana:

A la pàgina 2593, segona columna, a l’article 9.3.f), on 
diu: «article 8.8», ha de dir: «article 8.7».

A les pàgines 2610 i 2611, annex VI, en els conceptes 
«06 06 36 Articulacions de colze», «06 12 21 Articulacions 
de turmell», «06 12 24 Articulacions de genoll» i «06 12 27 
Articulacions de maluc», on diu: «Aportació de l’usuari: 0», 
ha de dir: «Aportació de l’usuari: 0 euros».

A la pàgina 2613, annex VII, on diu: «B.1.1.3. carbinola-
mina-dehidratasa», ha de dir: «B.1.1.3. carbinolamina-des-
hidratasa». 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 18374 ORDRE TAS/3243/2006, de 19 d’octubre, per la 
qual es disposen mesures necessàries per al 
desenvolupament parcial del que preveu 
l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juny 
de 2006, sobre determinades mesures finance-
res i sociolaborals integrades en el Pla de suport 
al sector tèxtil i de la confecció. («BOE» 252, 
de 21-10-2006.)

La disposició addicional setanta-cinquena de la Llei 
30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2006, autoritza el Govern per adoptar 
mesures de suport a la modernització i millora de la com-
petitivitat de diversos sectors, entre els quals s’inclou el 
sector tèxtil i de la confecció, i mesures de cobertura 
social per als treballadors que en resultin excedents 
estructurals, en els àmbits de la recol·locació, foment de 
l’ocupació, formació professional, desocupació, Fons de 
Garantia Salarial (FOGASA) i Seguretat Social.

Les mesures indicades havien de ser objecte de diàleg 
amb els interlocutors socials del sector, en el marc del 
diàleg social obert en la declaració de 8 de juliol de 2004.

Complint l’indicat mandat parlamentari en aquest 
marc de diàleg social, es va assolir un Acord el dia 13 de 
juny de 2006 entre els ministeris de Treball i Afers Socials 
i Indústria, Turisme i Comerç, el Consell Intertèxtil Espa-
nyol i els sindicats UGT i CCOO, en el qual s’han concre-
tat, en el denominat Pla de suport al sector tèxtil i de la 
confecció, mesures de suport sociolaboral que s’han 
acordat en els àmbits a què es refereix la indicada dispo-
sició addicional.

En aplicació del que disposa la Llei 30/2005, de 29 de 
desembre, el Consell de Ministres, en la reunió del 9 de 
juny de 2006, a proposta dels ministres d’Indústria, 
Turisme i Comerç i de Treball i Afers Socials, i amb l’in-
forme previ de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics, va adoptar un Acord sobre deter-
minades mesures financeres i sociolaborals integrades en 
el Pla de suport al sector tèxtil i de la confecció.

En l’esmentat Acord es faculta els ministres d’Indús-
tria, Turisme i Comerç i de Treball i Afers Socials per dictar 
les mesures necessàries per donar-ne publicitat i desple-
gar el que preveu.

En conseqüència, fent ús de les facultats que preveu 
l’Acord de Consell de Ministres de 9 de juny de 2006, i per 


