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I. Disposicions generals

MINISTERI DE CIÈNCIA
I TECNOLOGIA

9436 CORRECCIÓ d’errades a l’Ordre CTE/23/2002,
d’11 de gener, per la qual s’estableixen con-
dicions per a la presentació de determinats
estudis i certificacions per operadors de
serveis de radiocomunicacions. («BOE» 117,
de 16-5-2002.)

Havent observat errades a l’annex de l’Ordre
CTE/23/2002, d’11 de gener, per la qual s’estableixen
condicions per a la presentació de determinats estudis
i certificacions per operadors de serveis de radiocomu-
nicacions, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 11, de data 12 de gener de 2002, i en el suple-
ment en català número 3, d’1 de febrer de 2002, es
procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes referides
a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 519, columna de l’esquerra, apartat 5,
i columna de la dreta, apartat 4, i a la página 520, colum-
na de l’esquerra, apartat 5; abans de les paraules: «Sig-
nat: Visat del co�egi professional», afegiu-hi la paraula:
«Data».

CAP DE L’ESTAT
9787 CORRECCIÓ d’errades de la Llei 21/2001, de

27 de desembre, per la qual es regulen las
mesures fiscals i administratives del nou sis-
tema de finançament de les comunitats autò-
nomes de règim comú i ciutats amb Estatut
d’autonomia. («BOE» 122, de 22-5-2002.)

Havent observat errades a la Llei 21/2001, de 27
de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals
i administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Esta-
tut d’autonomia, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» número 313, del día 31 de desembre de 2001,
i en el suplement en català número 2, de 16 de gener
de 2002, es procedeix a fer-ne les rectificacions opor-
tunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 206, primera columna, a l’exposició de
motius, I, primer paràgraf, antepenúltima línia, on diu:
«...dues disposicions transitòries, dues disposicions addi-
cionals...», ha de dir: «...sis disposicions transitòries, tres
disposicions addicionals...».

A la pàgina 207, primera columna, a l’exposició de
motius, II, primer paràgraf, segona línia, on diu: «...(ar-
ticles 7 al 17).», ha de dir: «...(articles 7 al 16).».

A la pàgina 210, primera columna, a l’article 4.A.c),
última línia, on diu: «...apartat 1 de l’article 4.», ha de
dir: «...apartat 1 de l’article 3.».

A la pàgina 213, primera columna, a l’article 7.3,
antepenúltima línia, on diu: «...l’article 16.», ha de dir:
«...l’article 15.».

A la pàgina 222, segona columna, a l’article 45, on
diu: «...els articles 37 a 42...», ha de dir: «...els articles
37 a 44...».

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

9788 RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2002, de la
Secretaria General Tècnica, relativa al Proto-
col d’adhesió del Territori Duaner Diferent de
Taiwan, Penghu, Kimmen i Matsu a l’Acord
de Marràqueix pel qual s’estableix l’Organit-
zació Mundial del Comerç (publicat en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» de 24 de gener i 8 de
febrer de 1995), fet a Al Dawha l’11 de novem-
bre de 2001. («BOE» 122, de 22-5-2002.)

El 2 de desembre de 2001 el Govern del Territori
Duaner Diferent de Taiwan, Penghu, Kimmen i Matsu
va acceptar el Protocol d’adhesió del Territori Duaner
diferent de Taiwan, Penghu, Kimmen i Matsu a l’Acord
de Marràqueix pel qual s’estableix l’Organització Mundial
del Comerç (OMC).

PROTOCOL D’ADHESIÓ DEL TERRITORI DUANER
DIFERENT DE TAIWAN, PENGHU, KIMMEN I MATSU
A L’ACORD DE MARRÀQUEIX PEL QUAL S’ESTABLEIX

L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL COMERÇ

L’Organització Mundial del Comerç (denominada d’a-
ra endavant la «OMC»), en virtut de l’aprovació del Con-
sell General de l’OMC, concedida de conformitat amb
l’article XII de l’Acord de Marràqueix pel qual s’estableix
l’Organització Mundial del Comerç (denominat d’ara
endavant «Acord sobre l’OMC»), i el Territori Duaner Dife-
rent de Taiwan, Penghu, Kimmen i Matsu (denominat
d’ara endavant «Taipei Xinès»),

Prenent nota de l’Informe del Grup de treball sobre
l’adhesió del Taipei Xinès a l’Acord sobre l’OMC que
figura al document WT/ACC/TPKM/18, de data 5 d’oc-
tubre de 2001 (denominat d’ara endavant «Informe del
Grup de treball»),


