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que se rexen as cesións temporais de cota láctea entre 
produtores.

O artigo 46.1 do devandito real decreto dispón que o 
ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación establecerá 
para cada período, mediante orde, o prazo de presenta-
ción das solicitudes de autorización das cesións tempo-
rais pactadas entre produtores cedentes e produtores 
adquirentes ou cesionarios.

A potestade de permitir ou manter vetada a realiza-
ción de cesións temporais, prevista no Real decreto 347/
2003, do 21 de marzo, é un instrumento eficaz para forta-
lecer os mecanismos de reestruturación do sector produ-
tor lácteo.

De cara ao futuro, inmersos xa no novo réxime de 
pagamento único en que se integra a prima láctea e os 
pagamentos adicionais totalmente desvinculados da pro-
dución, faise necesario reforzar o carácter estritamente 
utilitario da cota.

Neste sentido e ante as novas posibilidades de 
reorientación produtiva que a aplicación da reforma da 
política agrícola común abre para as explotacións, cói-
dase adecuado que os produtores conten coa posibili-
dade de efectuar cesións temporais. Desta forma, facilí-
tase a adopción de decisións sobre orientación produtiva 
das explotacións ao mesmo tempo que se desconxes-
tiona en boa medida a presión pola cota por parte daque-
les que decidiron seguir coa produción no mesmo ou 
maior nivel que o que tiñan en períodos anteriores.

De acordo con iso, esta orde establece, para o período 
2006/2007, a apertura dun prazo de tres meses para a pre-
sentación de solicitudes de autorización de cesións tem-
porais; prazo suficientemente folgado para que esas deci-
sións se poidan adoptar de forma sosegada e servir á 
execución do plan produtivo de cada explotación para 
este período.

As cesións que se autoricen estarán suxeitas ás condi-
cións e limitacións establecidas no Real decreto 347/2003, 
do 21 de marzo, e darán dereito aos cesionarios a utilizar 
durante o período en curso a cantidade individual de refe-
rencia obxecto da cesión.

O anexo a que se refire o artigo 2 é o anexo IX orixinal 
do Real decreto 347/2003, do 21 de marzo. O publicado 
mediante a Orde APA/113/2006, do 26 de xaneiro, pola que 
se establece o prazo de presentación das solicitudes de 
autorización de cesións temporais de cota láctea no 
período 2005/2006, limitaba os seus efectos ao período de 
cota 2005-2006.

Na elaboración desta orde foron consultadas as 
comunidades autónomas e as entidades representativas 
dos sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Prazo para a presentación de solicitudes de 
autorización de cesións temporais durante o período 
2006/2007.

Durante o presente período de taxa 2006/2007, as soli-
citudes de autorización de cesións temporais de cota lác-
tea presentaranse no prazo de tres meses desde a entrada 
en vigor desta orde.

Artigo 2. Datos mínimos das solicitudes de autorización 
de cesións temporais de cota no período 2006/2007.

As solicitudes de autorización de cesións temporais 
de cota no período 2006/2007 incluirán, como mínimo, os 
datos e declaracións que figuran no anexo IX do Real 
decreto 347/2003, do 21 de marzo, polo que se regula o 
sistema de xestión de cota láctea.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Esta orde dítase ao abeiro do artigo 149.1.13.ª da 
Constitución, que lle atribúe ao Estado a competencia 
exclusiva sobre bases e coordinación da planificación 
xeral da actividade económica.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de xullo de 2006.–A ministra de Agricultura, 
Pesca e Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 12689 CORRECCIÓN de erros da Orde ITC/1900/2006, 
do 13 de xuño, pola que se actualizan os 
anexos I e II do Real decreto 2028/1986, do 6 de 
xuño, sobre as normas para a aplicación de 
determinadas directivas da CE relativas á 
homologación de tipo de vehículos automóbi-
les, remolques, semirremolques, motocicletas, 
ciclomotores e vehículos agrícolas, así como 
de partes e pezas deses vehículos. («BOE» 167, 
do 14-7-2006.)

Advertido erro no texto do anexo I da Orde 
ITC/1900/2006, do 13 de xuño, pola que se actualizan os 
anexos I e II do Real decreto 2028/1986, do 6 de xuño, 
sobre as normas para a aplicación de determinadas direc-
tivas da CE relativas á homologación de tipo de vehículos 
automóbiles, remolques, semirremolques, motocicletas, 
ciclomotores e vehículos agrícolas, así como de partes e 
pezas deses vehículos, publicada no Boletín Oficial del 
Estado, suplemento número 9 en lingua galega, do 1 de 
xullo de 2006, procédese a efectuar a oportuna rectifica-
ción:

Na páxina 1357, epígrafe «Retrovisores», Directiva 
88/321, columna 2, onde di: «(A)»; debe dicir: «(–)». 

XEFATURA DO ESTADO
 12915 LEI 25/2006, do 17 de xullo, pola que se modi-

fica o réxime fiscal das reorganizacións empre-
sariais e do sistema portuario e se aproban 
medidas tributarias para o financiamento sani-
tario e para o sector do transporte por estrada. 
(«BOE» 170, do 18-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.


