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Onde di: «0.5», debe dicir: «0,5».

Epígrafe de requisitos específicos, capítulo VI, punto 2.1, 
cadro 9, primeira columna.

Onde di: «0.2», debe dicir: «0,2».
Onde di: «0.5», debe dicir: «0,5».

Epígrafe de requisitos específicos, capítulo VI, punto 3, 
cadro 10, primeira columna.

Onde di: «0.2», debe dicir: «0,2».
Onde di: «0.5», debe dicir: «0,5».

Na páxina 1721, Epígrafe de requisitos específicos, 
texto entre o punto 5 e o punto 6.1.

Onde di: «Condicións nominais de funcionamento».
Debe dicir: «6. Condicións nominais de funciona-

mento».

Epígrafe de requisitos específicos, texto entre o punto 8.2 
e o punto 9.

Onde di: «Interrupción da fonte de alimentación de 
enerxía».

Debe dicir: «9. Interrupción da fonte de alimentación 
de enerxía».

Epígrafe de requisitos específicos, punto 9.
Onde di: «9. En caso de diminución da subministra-

ción…».
Debe dicir: «En caso de diminución da subministra-

ción…».

Na páxina 1723, capítulo II, epígrafe de definicións, 
parágrafo segundo.

Onde di: «Medida de marca linear: unha medida que 
serve para indicar a capacidade que está provista dunha 
marca que indica a capacidade nominal».

Debe dicir «Medida de marca linear: medida de capa-
cidade, provista dunha marca que indica a capacidade 
nominal».

Capítulo II, epígrafe de definicións, parágrafo terceiro
Onde di: «Medida de tope: unha medida que serve 

para indicar a capacidade na cal o volume interno é igual 
á capacidade nominal».

Debe dicir «Medida de tope: medida de capacidade na 
cal o volume interno é igual á capacidade nominal.

Capítulo II, epígrafe de definicións, parágrafo cuarto
Onde di: «Medida de trasfega:unha medida que serve 

para indicar a capacidade e desde a cal se decanta un 
líquido antes do seu consumo».

Debe dicir «Medida de trasfega: medida de capaci-
dade desde a cal se decanta un líquido antes do seu con-
sumo.

Na epígrafe de requisitos específicos, punto 4.2.
Onde di: «As medidas de trasfega deseñaranse de 

xeito que non permitan a descarga completa do líquido 
medido».

Debe dicir «As medidas de trasfega deseñaranse de 
xeito que non obstaculicen a descarga completa do 
líquido medido».

Na páxina 1723, capítulo I do anexo XIII, punto 1.
Onde di: «multidimensionais», debe dicir «dimensio-

nais».

Capítulo II do anexo XIII, punto 2.1
Onde di: «Intervalo de valores: as dimensións e o fac-

tor K, se é o caso, nos intervalos de valores especificados 
polo fabricante para o instrumento.».

Debe dicir «Intervalo de valores: as dimensións e o 
factor K, se é o caso, deberán acharse nos intervalos de 
valores especificados polo fabricante para o instru-
mento.».

Na páxina 1724, capítulo II do anexo XIII, punto 3, 
cadro 2, segunda columna.

Onde di: «0.005», debe dicir: «0,005».
Onde di: «0.01», debe dicir: «0,01».
Onde di: «0.02», debe dicir: «0,02».

Na páxina 1726, anexo XV, punto 1.
Onde di: 

XX-Y-ZZZZ /

 Debe dicir: 

 XX-Y-ZZZZ / MM  

 19410 CORRECCIÓN de erros do Real Decreto 
920/2006, do 28 de xullo, polo que se aproba 
o Regulamento xeral de prestación do servizo 
de difusión de radio e televisión por cable. 
(«BOE» 268, do 9-11-2006.)

Advertido erro no Real decreto 920/2006, do 28 de 
xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de presta-
ción do servizo de radio e televisión por cable, publicado 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento número 13 en 
lingua galega, do 2 de outubro de 2006, procédese a efec-
tuar a oportuna rectificación:

Na páxina 1749, segunda columna, no artigo 4.2, onde 
di: «2. Esta autorización administrativa, que non habilitará 
para prestar o servizo de comunicacións electrónicas de 
transporte do sinal polas redes de cable, precisará a noti-
ficación…», debe dicir: «2. Esta autorización administra-
tiva non habilitará para prestar o servizo de comunica-
cións electrónicas de transporte do sinal polas redes de 
cable, que precisará a notificación...». 

XEFATURA DO ESTADO
 19622 REAL DECRETO LEI 10/2006, do 10 de novem-

bro, polo que se modifican os tipos impositi-
vos do imposto sobre os elaborados do tabaco. 
(«BOE» 270, do 11-11-2006.)

Aínda que a finalidade da imposición sobre os elabo-
rados do tabaco foi, na súa orixe, recadatoria, cada vez 
máis se converteu en instrumento de apoio á política sani-
taria en materia de loita contra o tabaquismo. En particu-
lar, o cumprimento dos obxectivos de redución do con-
sumo de tabaco que ten fixados o Goberno, de acordo co 
previsto na Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas 
sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a 
subministración, o consumo e a publicidade dos produtos 
do tabaco, pode precisar da adopción de medidas com-
plementarias en función da conxuntura existente en cada 
momento.
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De acordo co anterior, o Goberno xa aprobou durante 
este ano de 2006 dous reais decretos lei que incrementa-
ron os tipos impositivos do imposto sobre os elaborados 
do tabaco. Ademais, o segundo deles (o Real decreto lei 
2/2006, do 10 de febreiro, polo que se modifican os tipos 
impositivos do imposto sobre os elaborados do tabaco, 
se establece unha marxe transitoria complementaria para 
os expendedores de tabaco e timbre e se modifica a Lei 
28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte 
ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, 
o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco) esta-
bleceu tamén un tipo mínimo único exixible respecto dos 
cigarros cando a suma das cotas resultantes da aplicación 
dos tipos ordinarios proporcional e específico sexa infe-
rior a aquel.

Non obstante, os referidos incrementos impositivos 
non foron trasladados aos prezos de venda ao público 
dos cigarros polos seus fabricantes e importadores na 
medida esperada, existindo unha fracción significativa do 
mercado de cigarros cuxos prezos de venda ao público se 
encontran aínda por debaixo dos niveis desexables desde 
a perspectiva sanitaria.

Por esta razón, este real decreto lei procede a un incre-
mento do tipo mínimo único exixible respecto dos ciga-
rros, que pasa a situarse en 70 euros por 1.000 cigarros. 
Isto haberá de favorecer un incremento dos prezos de 
venda ao público dos cigarros que actualmente presentan 
un prezo máis baixo, o que se considera necesario para a 
consecución dos obxectivos de política sanitaria antes 
aludidos.

Por último, en canto ao recurso á figura xurídica do 
real decreto lei, elixido para esta medida, débese destacar 
que, por unha parte, se trata dunha modificación que 
afecta os tipos impositivos, sometida, por tanto, ao princi-
pio de reserva de lei. Por outra parte, unha tramitación 
parlamentaria ordinaria distanciaría no tempo o momento 
do coñecemento público da medida e o da súa entrada en 
vigor, o que podería afectar negativamente a súa propia 
efectividade e provocar ademais condutas especulativas 
e outras distorsións indesexadas no mercado.

Na súa virtude, facendo uso da autorización contida 
no artigo 86.1 da Constitución española, por proposta do 
vicepresidente segundo do Goberno e ministro de Econo-
mía e Facenda, logo da deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do día 10 de novembro de 
2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Imposto sobre os elaborados do tabaco.

Con efectos a partir da entrada en vigor deste real 
decreto lei, a epígrafe 5 do artigo 60 da Lei 38/1992, do 28 
de decembro, de impostos especiais, quedará redactada 
como segue:

«Epígrafe 5. Os cigarros estarán gravados ao 
tipo único de 70 euros por cada 1.000 cigarros cando 
a suma das cotas que resultarían da aplicación dos 
tipos da epígrafe 2 sexa inferior á contía do tipo 
único establecido nesta epígrafe.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto-lei entrará en vigor o mesmo día da 
súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid o 10 de novembro de 2006.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 19623 CORRECCIÓN de erros do Real Decre-
to 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba 
o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. («BOE» 270, 
do 11-11-2006.)

Advertidos erros no Real decreto 887/2006, do 21 de 
xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións, publicado no 
Boletín Oficial del Estado, suplemento número 10 en lin-
gua galega, do 1 de agosto de 2006, procédese a efectuar 
as oportunas rectificacións:

Na páxina 1596, primeira columna, artigo 82.1.b), 
segunda liña, onde di: «…, alínea a) do artigo 69…», debe 
dicir: «…, número 1 do artigo 69…».

Na páxina 1602, primeira columna, disposición transi-
toria segunda, terceira liña, onde di: «… previsto na letra 
e) do artigo 24 deste regulamento,…», debe dicir: «… pre-
visto no número 5 do artigo 24 deste regulamento,…».

Na páxina 1602, segunda columna, disposición tran-
sitoria cuarta, décima liña, onde di: «… órganos previs-
tos no artigo 36.4.b) deste regulamento,…», debe dicir: 
«… órganos previstos no artigo 36.4.a) deste regula-
mento,…». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 19624 REAL DECRETO 1227/2006, do 27 de outubro, 
polo que se modifica o Real decreto 1312/2005, 
do 4 de novembro, polo que se establece o 
Programa nacional de selección xenética para 
a resistencia ás encefalopatías esponxiformes 
transmisibles en ovino, e a normativa básica 
das subvencións para o seu desenvolvemento. 
(«BOE» 270, do 11-11-2006.)

A normativa básica que regula en España o Programa 
nacional de selección xenética para a resistencia ás ence-
falopatías esponxiformes transmisibles é o Real decreto 
1312/2005, do 4 de novembro, polo que se establece o 
Programa nacional de selección xenética para a resisten-
cia ás encefalopatías esponxiformes transmisibles en 
ovino, e a normativa básica das subvencións para o seu 
desenvolvemento.

Posteriormente púxose de manifesto a necesidade de 
relacionar este programa coas particularidades dos 
medios de identificación oficial en ovino, contidas no Real 
decreto 947/2005, do 29 de xullo, polo que se establece un 
sistema de identificación e rexistro dos animais das espe-
cies ovina e caprina.

Para evitar unha excesiva proliferación de documen-
tación que acompañe o traslado dos animais da especie 
ovina incluídos no programa nacional que regula este real 
decreto, en relación coa certificación individual do xeno-
tipo dos animais, e para unha maior economía adminis-
trativa, parece congruente eliminar a expedición «de ofi-
cio» destas certificacións, máxime cando a información 


