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Dilluns 16 maig 2005

Disposició final única. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 29 d’abril de 2005.
ALONSO SUÁREZ

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
7696

CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 368/2005,
de 8 d’abril, pel qual es regula el control oficial
del rendiment lleter per a l’avaluació genètica en
les espècies bovina, ovina i caprina. («BOE» 113,
de 12-5-2005.)

Havent observat errades en el Reial decret 368/2005,
de 8 d’abril, pel qual es regula el control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica en les espècies
bovina, ovina i caprina, publicat en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» número 97, de 23 d’abril de 2005, i en el suplement en català número 9, de 2 de maig de 2005, se’n fan
les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 1364, segona columna, a la disposició
transitòria primera, on diu: «...que especifica el punt anterior.», ha de dir: «...que especifica l’article 5.c).».
A la pàgina 1366, primera columna, al tercer paràgraf
de l’apartat B.3 de l’annex I, on diu: «...actuacions incorrectament controlades...», ha de dir «...lactacions incorrectament controlades...».
A la pàgina 1376, segona columna, a l’apartat
3.1.4.5).2n de l’annex III, on diu: «2n. Quan la dada faltant
de quilogram de llet...», ha de dir: «2n. Quan la dada faltant de grams de llet...».

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS
I DE COOPERACIÓ
7772

ESMENES a l’annex 1, apèndix 2, de l’Acord
sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats
en aquests transports (ATP) (publicat en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» de 22 de novembre
de 1976), posades en circulació pel secretari
general de les Nacions Unides el 19 de desembre de 2003. («BOE» 114, de 13-5-2005.)
ANNEX 2

Esmenes introduïdes pel Grup de Treball a l’annex 1,
apèndix 2, paràgraf 54 de l’ATP
En el paràgraf primer, s’ha de suprimir «El cabal de
fluid frigorigen s’ha de determinar amb una precisió de

1583

± 5 per 100» i s’ha de modificar la frase que figura a continuació de la manera següent: «La potència frigorífica útil
s’ha de determinar amb una precisió de ± 5 per 100».
a) S’ha d’afegir al final de la lletra a):
«La precisió del sistema de mesurament de la temperatura ha de ser de ± 0,2 K.»
b) S’ha d’afegir al final de la lletra b):
«El consum elèctric i de combustible s’han de determinar amb una precisió de ± 0,5 per 100.»
c) S’ha d’afegir al final de la lletra c):
«Les velocitats de rotació s’han de mesurar amb una
precisió de ± 1 per 100.»
d) S’ha d’afegir al final de la lletra e):
«El consum elèctric s’ha de determinar amb una precisió de ± 0,5 per 100».
Esmenes resultants d’això:
A l’annex 1, apèndix 2, model núm. 10, quadre titulat
«Resultats de les mesures i rendiments frigorífics», s’han
de suprimir les tres columnes relatives al fluid frigorigen.
Aquestes esmenes van entrar en vigor de forma general i per a Espanya el 19 de desembre de 2004 de conformitat amb el que disposa l’article 18(6) de l’Acord.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 11 de març de 2005.–El secretari general tècnic, Francisco Fernández Fábregas.
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ENTRADA en vigor de l’Acord sobre mà d’obra
entre el Regne d’Espanya i el Regne del Marroc,
fet a Madrid el 25 de juliol de 2001. («BOE» 114,
de 13-5-2005.)

L’Acord sobre mà d’obra entre el Regne d’Espanya i el
Regne del Marroc, fet a Madrid el 25 de juliol de 2001,
entra en vigor l’1 de setembre de 2005, primer dia del sisè
mes següent a la notificació entre les parts de compliment
de les condicions de ratificació requerides per les seves
legislacions respectives, segons estableix l’article 19.3.
Es fa públic per a coneixement general i es completa
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 226, de 20 de setembre de 2001.
Madrid, 27 d’abril de 2005.–El secretari general tècnic,
Francisco Fernández Fábregas.

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA
7775

ORDRE EHA/1308/2005, d’11 de maig, per la
qual s’aprova el model 380 de declaració liquidació de l’impost sobre el valor afegit en operacions assimilades a les importacions, es
determinen el lloc, la forma i el termini de presentació, així com les condicions generals i el
procediment per a la presentació per mitjans
telemàtics. («BOE» 114, de 13-5-2005.)

L’apartat 3 de l’article 73 del Reglament de l’impost
sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992,

