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sent Reial Decret Llei, sempre que no afecten béns de 
titularitat pública.

2. El Consorci tindrà dret a l’abonament, per part de 
l’Administració General de l’Estat, dels treballs de peritatge 
conforme al barem d’honoraris que el dit Consorci tinga 
aprovat per als seus pèrits taxadors d’Assegurances.

3. Per a facilitar la tramitació de les ajudes i la valora-
ció dels danys, l’Administració competent i el Consorci de 
Compensació d’assegurances podran transmetre les 
dades sobre beneficiaris de les ajudes i indemnitzacions 
que concedisquen, les quanties respectives i els béns 
afectats.

Article 15. Convenis amb altres Administracions Públi-
ques.

L’Administració General de l’Estat podrà celebrar, amb 
la Comunitat Autònoma de Canàries i amb altres Adminis-
tracions Públiques, Convenis de Col·laboració per a 
pal·liar els danys produïts com a conseqüència de les 
inundacions a l’illa de Hierro.

Els dits Convenis tindran com a objectiu prioritari les 
actuacions sobre els llits dels barrancs i les costes.

Disposició addicional primera. Competències de la 
Comunitat Autònoma de Canàries.

El que establix el present Reial Decret Llei es consi-
dera sense perjuí de les competències que corresponen a 
la Comunitat Autònoma de Canàries i al Cabildo Insular 
de Hierro, a l’empara del que establix el seu Estatut 
d’Autonomia.

Disposició addicional segona. Extensió de l’àmbit 
d’aplicació.

Totes les mesures previstes en este Reial Decret Llei 
seran aplicables a les inundacions produïdes al mes de 
novembre de 2006, al municipi de Vilagarcía de Arousa 
(Pontevedra), i als municipis del seu entorn, que es deter-
minen per Orde del Ministre de l’Interior.

Disposició addicional tercera. Límits de les ajudes.

El valor de les ajudes concedides en aplicació d’este 
Reial Decret Llei, pel que fa a danys materials no podrà 
superar en cap cas la diferència entre el valor del dany 
produït i l’import d’altres ajudes o indemnitzacions decla-
rades compatibles o complementàries que, pels mateixos 
conceptes, puguen concedir-se per altres organismes 
públics, nacionals o internacionals, o corresponguen en 
virtut de l’existència de pòlisses d’assegurament.

Disposició addicional quarta. Bestretes d’ajudes vincu-
lades a determinats préstecs per a la millora i moder-
nització d’estructures agràries.

En els termes municipals afectats per les inundacions 
podrà efectuar-se el pagament anticipat de l’import total 
de les ajudes de minoració d’anualitats d’amortització del 
principal dels préstecs acollits al Reial Decret 613/2001, de 
8 de juny, per a la millora i modernització de les estructu-
res de producció de les explotacions agràries, d’aquells 
expedients que disposen de la corresponent certificació 
final de compliment de compromisos i realització 
d’inversions.

Disposició addicional quinta. Finançament de les mesures.

El finançament del cost de les mesures contingudes 
en este Reial Decret Llei es concretarà en les disposicions 

 2383 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 40/2006, de 14 
de desembre, de l’Estatut de la ciutadania 
espanyola a l’exterior. («BOE» 31, de 5-2-2007.)

Advertits errors en la Llei 40/2006, de 14 de desembre, 
de l’Estatut de la ciutadania espanyola en l’exterior, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» suplement en 
valencià número 6, de 29 de desembre de 2006, es proce-
dix a efectuar l’oportuna rectificació:

En la pàgina 815, columna esquerra, on diu: «Article 10. 
Consell General de l’Emigració.

1. El Consell General de l’Emigració és un òrgan».
Ha de dir: «Article 10. Consell General de la Ciutadania 

Espanyola en l’Exterior.
1. El Consell General de la Ciutadania Espanyola en 

l’Exterior és un òrgan». 

 2891 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 43/2006, de 29 
de desembre, per a la millora del creixement i 
de l’ocupació. («BOE» 37, de 12-2-2007.)

Advertit error en la Llei 43/2006, de 29 de desembre, 
per a la millora del creixement i de l’ocupació, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» suplement en valencià 
número 1, d’1 de gener de 2006, es procedix a efectuar 
l’oportuna rectificació:

En les pàgines 46599 i 46600, l’annex titulat: «Programa 
de foment d’ocupació Llei per a la millora del creixement i 
de l’ocupació (bonificacions empresarials a la contractació 
laboral)», ha de tindre el contingut següent: 

de desplegament d’esta norma, una vegada coneguda la 
valoració dels danys produïts.

Disposició addicional sexta. Convenis de Col·laboració 
per a la restauració del Centre de recuperació del 
Lagarto Gigante, de l’illa de Hierro.

El Ministeri de Medi Ambient podrà subscriure, amb 
les Administracions Públiques, Autonòmiques i Locals de 
la Comunitat Autònoma de Canàries, els Convenis de 
Col·laboració necessaris per a la identificació i per al 
finançament de les actuacions necessàries per a la restau-
ració del Centre de recuperació del Lagarto Gigante, de 
l’illa de Hierro.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els diversos titulars dels Departaments 
ministerials, en l’àmbit de les seues competències, dictaran 
les disposicions necessàries i establiran els terminis per a 
l’execució del que establix el present Reial Decret Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial Decret Llei entrarà en vigor el mateix 
dia que es publique en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de febrer de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

(Este Reial Decret Llei s’inclou tenint en compte la correcció d’errors 
publicada en el «BOE» núm. 32, de 6-2-2007.) 


