
816 Dijous 16 març 2006 Suplement núm. 7

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 4015 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 1617/2005, 
de 30 de desembre, pel qual es regula la con-
cessió de drets als agricultors dins del règim 
de pagament únic. («BOE» 56, de 7-3-2006.)

Havent observat errors en el Reial decret 1617/2005, 
de 30 de desembre, pel qual es regula la concessió de 
drets als agricultors dins del règim de pagament únic, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 313, 
de 31 de desembre de 2005, i en el suplement en català 
número 1, de 2 de gener de 2006, se’n fan les rectificacions 
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 198, primera columna, article 5.1, on diu: 
«. els articles 37, 40, 42, 53 i 62.»; ha de dir: «. els articles 
37, 40, 42, 53, 62, 64 i 65.».

A la pàgina 200, primera columna, article 9.1.c), ter-
cera línia, on diu: «havent sol·licitat l’ajuda», ha de dir: 
«havent sol·licitat o no l’ajuda». 

MINISTERI
D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 4118 CORRECCIÓ d’errors de l’Ordre APU/293/2006, 
de 31 de gener, de desplegament i aplicació del 
Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual 
es regula la cooperació econòmica de l’Estat a 
les inversions de les entitats locals. («BOE» 57, 
de 8-3-2006.)

Havent observat un error a l’Ordre APU/293/2006, 
de 31 de gener, de desplegament i aplicació del Reial 
decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la coo-
peració econòmica de l’Estat a les inversions de les enti-
tats locals, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 36, d’11 de febrer de 2006, i en el suplement en 
català número 5, de 16 de febrer de 2006, se’n fan les rec-
tificacions oportunes referides la versió en llengua cata-
lana:

A la pàgina 547, primera columna, disposició addicio-
nal tercera, segona línia, on diu: «…, la quantitat a cofi-
nançar només ho ha de ser per l’import d’execució mate-
rial de les obres, …», ha de dir: «…, l’import a cofinançar 
només ho ha de ser pel del pressupost del projecte de les 
obres, …». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 4206 ORDRE APA/646/2006, de 8 de març, per la qual 
s’amplia el termini per a la presentació de les 
sol·licituds en el règim de pagament únic i 
altres règims d’ajuda directa a l’agricultura i la 
ramaderia. («BOE» 58, de 9-3-2006.)

L’article 4.3 del Reial decret 1617/2005, de 30 de 
desembre, pel qual es regula la concessió de drets als 
agricultors dins del règim de pagament únic, estableix 
com a dates per sol·licitar l’admissió al règim de paga-
ment únic durant l’any 2006 les de la sol·licitud única.

L’article 86 del Reial decret 1618/2005, de 30 de desem-
bre, sobre l’aplicació del règim de pagament únic i altres 
règims d’ajuda directa a l’agricultura i a la ramaderia, 
estableix com a data límit per a la presentació de la sol-
licitud única el segon divendres de març de cada any.

L’any 2006 és el primer en què s’estableix per a Espa-
nya el règim de pagament únic, i la presentació d’un sol 
document per a la sol·licitud dels drets de pagament únic 
i d’altres ajudes comunitàries, i s’estableix un sistema 
completament diferent del d’anys anteriors, per la qual 
cosa els agricultors i les comunitats autònomes estan tro-
bant dificultats per acomplir les seves respectives actua-
cions respecte a aquest nou règim.

Per això, diverses comunitats autònomes han sol-
licitat l’ampliació del termini final per a la presentació de 
la sol·licitud única i l’admissió al règim de pagament únic, 
la qual cosa sembla procedent en aquest any.

La present Ordre es dicta de conformitat amb la dispo-
sició final segona, lletra b), del Reial decret 1618/2005, de 
30 de desembre, per la qual s’habilita el ministre d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació a modificar les dates que s’hi 
estableixen.

En la tramitació d’aquesta Ordre s’han consultat les 
comunitats autònomes i les entitats més representatives 
del sector.

En virtut d’això, disposo:

La presentació de les sol·licituds en el règim de paga-
ment únic i altres règims d’ajuda directa a l’agricultura i a 
la ramaderia, per a l’any 2006, es pot realitzar fins al dia 28 
d’abril inclusivament.

Madrid, 8 de març de 2006.

ESPINOSA MANGANA 

 4302 ORDRE APA/661/2006, de 3 de març, per la qual 
se substitueix l’annex del Reial decret 1682/1997, 
de 7 de novembre, pel qual s’actualitza el Catà-
leg oficial de races de bestiar d’Espanya. 
(«BOE» 59, de 10-3-2006.)

Aquesta Ordre té com a objecte substituir l’annex del 
Reial decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s’actua-
litza el Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya.

L’annex del Reial decret 1682/1997 recull el Catàleg oficial 
de races de bestiar d’Espanya. Aquest annex ha estat objecte 
de nombroses modificacions. Amb la substitució es pretén 
incorporar, en un nou annex, el Catàleg amb totes les modi-
ficacions, garantint d’aquesta manera la seguretat jurídica i 
a més facilitant la consulta dels ciutadans.

A més de recopilar totes les modificacions publicades, el 
Catàleg que figura a l’annex d’aquesta Ordre incorpora les 
últimes actualitzacions aprovades al comitè de races de bes-


