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Com que la Comissió tripartida de seguiment ha arri-
bat a un acord parcial sobre l’assignació de fons per
al finançament de l’acord interprofessional del País Basc,
cal garantir el finançament total de la formació conti-
nuada a la Comunitat Autònoma del País Basc.

D’acord amb tot això, atesa la necessitat extraordi-
nària i urgent d’atendre el finançament de l’acord inter-
professional sobre formació continuada a la Comunitat
Autònoma del País Basc, d’acord amb la facultat que
reconeix al Govern l’article 86 de la Constitució espa-
nyola, a proposta dels ministres de Treball i Afers Socials
i d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 3 de setembre
de 1999,

D I S P O S O :

Article únic.

1. Per a l’any 1999, l’Estat assumeix el finançament
de l’acord interprofessional sobre formació continuada
a la Comunitat Autònoma del País Basc, per l’import
de 3.450 milions de pessetes, que s’ha de sufragar amb
càrrec al pressupost de despeses de l’Institut Nacional
d’Ocupació.

2. Per donar compliment al que disposa el número
anterior d’aquest article, es concedeix en el pressupost
de despeses, exercici de 1999, de l’Institut Nacional d’O-
cupació, un crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al
romanent de tresoreria, d’acord amb el detall següent:

Import

—

Pessetes

Aplicació pressupostària Denominació

Pressupostos de despeses

19.101.324A.483.07(N). A F u n d a c i ó n V a s c a
HOBETUZ para la For-
mación Continua-Lan-
gileen Prestakuntzara-
ko Euskal Fundazioa
per finançar l’any 1999
l’acord interprofessio-
nal sobre formació con-
tinuada a la Comunitat
Autònoma del País
Basc.

3.450.000.000

Pressupostos d’ingressos

19.101.870. Romanent de tresoreria. 3.450.000.000

3. L’Institut Nacional d’Ocupació, a l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret llei, comptabilitza al seu pres-
supost el crèdit extraordinari que es concedeix, amb el
detall indicat en el número anterior.

Disposició addicional única.

La subvenció objecte d’aprovació per aquest Reial
decret llei es regeix pel que disposa l’Ordre del ministre
de Treball i Afers Socials d’1 de juliol de 1999 («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 20), per la qual s’estableixen les
bases reguladores de la concessió d’ajudes a les accions
acollides a l’acord interprofessional sobre formació con-
tinuada a la Comunitat Autònoma del País Basc per a
l’any 1999.

Disposició final única.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de
la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Palma de Mallorca, 3 de setembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

18459 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret 770/1999,
de 7 de maig, pel qual s’aprova la Reglamen-
tació tecnicosanitària per a l’elaboració, la cir-
culació i el comerç de detergents i netejadors.
(«BOE» 212, de 4-9-1999.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
770/1999, de 7 de maig, pel qual s’aprova la Regla-
mentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació
i el comerç de detergents i netejadors, publicat en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 118, de 8 de maig,
i en el suplement número 9, en llengua catalana, es
fan les rectificacions oportunes referides a la versió en
llengua catalana:

A la pàgina 700, segona columna, article 2, apar-
tat 3.3), on diu: «Amfòters», ha de dir: «Amfotèrics».

A la pàgina 703, primera columna, article 11, apar-
tat 4, tercera línia, on diu: «... 11.1.b), 11.1.c) i 11.1.f),
excepte les...», ha de dir: «... 11.1.b), 11.1.c) i 11.6, excep-
te les...».

A la pàgina 704, segona columna, tercera línia, on
diu: «Blanquejadors basats en l’oxigen», ha de dir: «Blan-
quejadors basats en oxigen».

MINISTERI DE FOMENT

18663 REIAL DECRET 1434/1999, de 10 de setem-
bre, pel qual s’estableixen els reconeixements
i les inspeccions de les embarcacions d’es-
barjo per garantir la seguretat de la vida huma-
na a la mar i es determinen les condicions
que han de reunir les entitats co�aboradores
d’inspecció. («BOE» 218, de 11-9-1999.)

L’article 86.5 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre,
de ports de l’Estat i de la Marina Mercant (LPEMM),
estableix que la realització efectiva de les inspeccions
i els controls tècnics, de seguretat i de prevenció de
la contaminació dels vaixells espanyols, la pot efectuar
bé directament el Ministeri de Foment o bé entitats co�a-
boradores, en els termes que s’estableixin per reglament,
que han d’actuar sota els criteris i directrius de l’Ad-
ministració titular i poden percebre com a contrapres-
tació dels seus serveis les compensacions econòmiques
que s’estableixin per cobrir-ne els costos.

Les normes que conté el Reial decret 2662/1998,
d’11 de desembre, sobre regles i estàndards comuns
per a les organitzacions d’inspecció i control de vaixells
i per a les activitats corresponents de l’Administració
marítima, són aplicables únicament als vaixells subjectes


