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sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la 
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac, pot ser necessari adoptar mesures 
complementàries en funció de la conjuntura que hi ha en 
cada moment.

D’acord amb això, el Govern ha aprovat durant el pre-
sent any de 2006 dos reials decrets llei que han incremen-
tant els tipus impositius de l’impost sobre les labors del 
tabac. A més, el segon d’aquests (el Reial decret llei 2/2006, 
de 10 de febrer, pel qual es modifiquen els tipus impositius 
de l’impost sobre les labors del tabac, estableix un marge 
transitori complementari per als expenedors de tabac i 
timbre i modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de 
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de 
la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac) també ha establert un tipus mínim 
únic exigible respecte dels cigarrets quan la suma de les 
quotes resultants d’aplicar els tipus ordinaris proporcional 
i específic sigui inferior a aquell.

No obstant això, els increments impositius esmentats 
no han estat traslladats als preus de venda al públic dels 
cigarrets pels seus fabricants i importadors en la mesura 
esperada, de manera que hi ha una fracció significativa del 
mercat de cigarrets amb un preu de venda al públic que 
encara està per sota dels nivells desitjables des de la pers-
pectiva sanitària.

Per aquesta raó, el present Reial decret llei fa un incre-
ment del tipus mínim únic exigible respecte dels cigarrets, 
que passa a situar-se en 70 euros per 1.000 cigarrets. Això 
ha d’afavorir un increment dels preus de venda al públic 
dels cigarrets que avui dia presenten un preu més baix, la 
qual cosa es considera necessària per aconseguir els 
objectius de política sanitària esmentats.

Finalment, quant al recurs a la figura jurídica del reial 
decret llei, elegit per a aquesta mesura, cal destacar que, 
d’una banda, es tracta d’una modificació que afecta els 
tipus impositius, sotmesa, per tant, al principi de reserva 
de llei. D’altra banda, una tramitació parlamentària ordinà-
ria retardaria el moment del coneixement públic de la 
mesura i el de l’entrada en vigor, la qual cosa podria afectar 
de manera negativa la seva efectivitat i a més provocaria 
conductes especulatives i altres distorsions indesitjables 
en el mercat.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que figura a 
l’article 86.1 de la Constitució espanyola, a proposta del 
vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
en la reunió del dia 10 de novembre de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Impost sobre les labors del tabac.

Amb efectes a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret llei, l’epígraf 5 de l’article 60 de la Llei 38/1992, 
de 28 de desembre, d’impostos especials, queda redactat 
de la manera següent:

«Epígraf 5. Els cigarrets estan gravats al tipus 
únic de 70 euros per cada 1.000 cigarrets quan la 
suma de les quotes que resultin d’aplicar els tipus de 
l’epígraf 2 és inferior a la quantia del tipus únic que 
estableix aquest epígraf.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de novembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 19623 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. («BOE» 270, d’11-11-2006.)

Havent observat errades en el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 176, de 
25 de juliol de 2006, i en el suplement en català número 
17, d’1 de d’agost de 2006, se’n fan les rectificacions opor-
tunes referides a la versió en llengua catalana:

En la pàgina 2315, segona columna, article 63.2, ter-
cera línia, on diu: «…, renúncia al dret o impossibilitat 
material…», ha de dir: «…, la renúncia al dret o la impos-
sibilitat material…».

En la pàgina 2319, segona columna, article 82.1.b), 
segona línia, on diu: «…apartat a) de l’article 69…», ha de 
dir: «…apartat 1 de l’article 69…».

En la pàgina 2326, primera columna, disposició transi-
tòria segona, quarta línia, on diu: «…que preveu la lletra e) 
de l’article 24 d’aquest Reglament,…», ha de dir: «…que 
preveu el número 5 de l’article 24 d’aquest Reglament,…».

En la pàgina 2326, segona columna, disposició transi-
tòria quarta, novena línia, on diu: «…òrgans previstos a 
l’article 36.4 b) d’aquest Reglament,…», ha de dir: «…
òrgans previstos a l’article 36.4.a) d’aquest Reglament,…». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 19624 REIAL DECRET 1227/2006, de 27 d’octubre, pel 
qual es modifica el Reial decret 1312/2005, de 4 
de novembre, pel qual s’estableix el Programa 
nacional de selecció genètica per a la resistèn-
cia a les encefalopaties espongiformes trans-
missibles en oví, i la normativa bàsica de les 
subvencions per al seu desenvolupament. 
(«BOE» 270, d’11-11-2006.)

La normativa bàsica que regula a Espanya el Pro-
grama nacional de selecció genètica per a la resistència a 
les encefalopaties espongiformes transmissibles és el 
Reial decret 1312/2005, de 4 de novembre, pel qual s’esta-
bleix el Programa nacional de selecció genètica per a la 
resistència a les encefalopaties espongiformes transmis-
sibles en oví, i la normativa bàsica de les subvencions per 
al seu desenvolupament.

Posteriorment s’ha posat de manifest la necessitat de 
relacionar aquest Programa amb les particularitats dels 
mitjans d’identificació oficial en oví, incloses en el Reial 
decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix un 
sistema d’identificació i registre dels animals de les espè-
cies ovina i caprina.

Amb la finalitat d’evitar una proliferació excessiva de 
la documentació que acompanyi el trasllat dels animals 
de l’espècie ovina inclosos en el Programa nacional que 
regula aquest Reial decret, en relació amb la certificació 


