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I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

18557 LLEI 5/2000, de 16 d’octubre, relativa a la
derogació de la disposició addicional primera
de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment
i coordinació general de la recerca científica
i tècnica. («BOE» 249, de 17-10-2000.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució espanyola, en l’article 149.1.15a,
determina entre les competències exclusives de l’Estat
el foment i la coordinació general de la recerca científica
i tècnica.

La recent reforma de l’estructura ministerial, en virtut
de la qual l’Administració General de l’Estat té, entre
altres, un Ministeri de Ciència i Tecnologia, estructurat,
d’una banda, en una Secretaria d’Estat de Política Cien-
tífica i Tecnològica i, de l’altra, en una Secretaria d’Estat
de Telecomunicació i per a la Societat de la Informació,
ha significat la modificació, en alguns casos, i l’adaptació,
en d’altres, de l’exercici de les competències fins ara
atribuïdes a diferents òrgans, i també la incorporació
al Ministeri de Ciència i Tecnologia d’ens i organismes
de recerca científica i tècnica.

La Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coor-
dinació general de la recerca científica i tècnica, establia
en la disposició addicional primera la constitució d’una
Comissió Mixta del Congrés i del Senat per conèixer
el Pla nacional de recerca científica i desenvolupament
tecnològic i de la memòria anual sobre el seu desen-
volupament, com a mecanisme de seguiment i valoració
per part del Parlament dels objectius en recerca científica
i tecnològica.

Atès que el Ministeri de Ciència i Tecnologia queda
configurat com a departament responsable de la política
de foment i coordinació general de la recerca científica
i tècnica, del desenvolupament tecnològic i de l’orde-
nació de les telecomunicacions, sembla necessari, doncs,
procedir a la derogació d’aquesta disposició addicional
primera de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, per tal com
l’actual estructura del Ministeri de Ciència i Tecnologia
fa innecessària l’existència de la Comissió Mixta del Con-
grés i del Senat de Recerca i Desenvolupament Tec-
nològic.

Article únic.

Queda derogada la disposició addicional primera de
la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació
general de la recerca científica i tècnica.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 16 d’octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

18657 CORRECCIÓ d’errada del Reial decret
1445/2000, de 31 de juliol, pel qual es modi-
fica el Reial decret 490/1998, de 27 de març,
pel qual s’aprova la Reglamentació tecnico-
sanitària específica dels aliments elaborats a
base de cereals i aliments infantils per a lac-
tants i nens petits. («BOE» 250, de 18-10-2000.)

Havent observat una errada en el text del Reial decret
1445/2000, de 31 de juliol, pel qual es modifica el
Reial decret 490/1998, de 27 de març, pel qual s’aprova
la Reglamentació tecnicosanitària específica dels ali-
ments elaborats a base de cereals i aliments infantils
per a lactants i nens petits, publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 183, d’1 d’agost de 2000, i en el
suplement en català número 9, de 19 d’agost de 2000,
es procedeix a fer-ne la rectificació oportuna referida
a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 710, segona columna, article únic, apar-
tat 1.4, última línia, on diu: «... productes sanitaris.», ha
de dir: «... productes fitosanitaris.».

18658 CORRECCIÓ d’errada del Reial decret
1446/2000, de 31 de juliol, pel qual es modi-
fica el Reial decret 72/1998, de 23 de gener,
pel qual s’aprova la Reglamentació tecnico-
sanitària específica dels preparats per a lac-
tants i preparats de continuació. («BOE» 250,
de 18-10-2000.)

Havent observat una errada en el text del Reial decret
1446/2000, de 31 de juliol, pel qual es modifica el


