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50 per cent de la quota de la taxa de l’embarcació que
corresponga, de conformitat amb el que establix l’apartat
5.1 de l’article 21 de la Llei 48/2003, sense que a la dita
taxa no se li aplique cap altra reducció o bonificació de les
previstes en l’esmentada llei.
3. Les embarcacions previstes en l’apartat anterior
estaran exemptes del pagament de la taxa per servici de
senyalització marítima.
4. Les bonificacions dels apartats 1 i 2 no es tindran
en compte a l’efecte del còmput del límit conjunt per a
l’import total de bonificacions, regulades en l’apartat 3.d)
de l’article 27 de la Llei 48/2003.
5. Les bonificacions i l’exempció a què es referixen
els apartats anteriors s’aplicaran amb independència dels
ports d’origen o de destinació utilitzats en el transport,
així com de la nacionalitat de les embarcacions emprades
en este.

que hi estiga previst mantindrà la seua vigència fins que
es complisca alguna de les circumstàncies següents:

Disposició addicional quarta. Situacions d’emergència
en altres àmbits territorials.
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El Govern adoptarà anàlogues mesures quan siguen
necessàries per a garantir l’abastiment de poblacions
d’altres àmbits territorials quan, per circumstàncies
excepcionals de sequera extrema, es produïsquen situacions d’emergència semblants a les que han motivat
l’aprovació d’este reial decret llei.
Disposició final primera.
cució.

Desplegament normatiu i exe-

El Govern, en l’àmbit de les seues competències,
podrà dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del que establix este reial decret llei.
Disposició final segona. Títols competencials.
Este reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1, 22a i 24a de la Constitució.
Disposició final tercera.

Vigència.

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix
dia que es publique en el «Boletín Oficial del Estado» i el

1r. La
superació
de
les
circumstàncies
d’extraordinària necessitat que han motivat l’aprovació
d’este reial decret llei.
2n. El transcurs de trenta dies des de l’entrada en ple
funcionament de la planta dessalinitzadora de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Madrid, 21 d’abril de 2008.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

CORRECCIÓ d’error de la Llei 29/2006, de 26
de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris. («BOE» 100,
de 25-4-2008.)

Advertit l’error en la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de
Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes
Sanitaris, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
suplement en valencià número 4, d’1 d’agost, es procedix
a efectuar la rectificació oportuna:
En la pàgina 599, en la «Disposició addicional dotze.
De la revisió dels medicaments subjectes a prescripció.»,
on diu: «Per a facilitar la labor dels professionals sanitaris
que, d’acord amb esta llei, no poden prescriure medicaments, en el termini d’un any, el Ministeri de Sanitat i
Consum establirà la relació de medicaments que puguen
ser usats o, si és el cas, autoritzats per a estos professionals, així com les condicions específiques en què els
puguen utilitzar i els mecanismes de participació amb els
metges en programes de seguiment de determinats tractaments» ha de dir: «Per a facilitar la labor dels professionals sanitaris que, d’acord amb esta llei, no poden prescriure medicaments, en el termini d’un any, el Ministeri de
Sanitat i Consum revisarà la classificació dels medicaments d’ús humà que han de dispensar-se amb recepta
mèdica o sense.»
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