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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

A partir da entrada en vigor desta orde, quedan derro-
gadas as seguintes normas:

A Orde do 29 de febreiro de 1988 pola que se aclara o 
alcance da non-suxeición e das exencións establecidas 
nos artigos III e IV do Acordo entre o Estado español e a 
Santa Sé, do 3 de xaneiro de 1979, respecto ao imposto 
sobre o valor engadido.

A Orde do 14 de novembro de 1996 pola que se aclara 
o alcance da non-suxeición e das exencións establecidas 
nos artigos III e IV do Acordo entre o Estado español e a 
Santa Sé do 3 de xaneiro de 1979, respecto ao imposto 
xeral indirecto canario.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de decembro de 2006.–O vicepresidente 
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda, 
Pedro Solbes Mira. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 22868 ORDE APA/3959/2006, do 22 de decembro, 
pola que se modifica a Orde do 1 de xullo 
de 1986, pola que se aproba o Regulamento 
técnico de control e certificación de sementes 
de cereais. («BOE» 311, do 29-12-2006.)

A Directiva 2006/55/CE da Comisión, do 12 de xuño 
de 2006, pola que se modifica o anexo III da Directiva 
66/402/CEE do Consello, no que respecta ao peso máximo 
dos lotes de sementes, fai necesario modificar o Regula-
mento técnico de control e certificación de sementes de 
cereais, aprobado pola Orde do 1 de xullo de 1986.

Esta orde incorpora ao ordenamento xurídico español 
a Directiva 2006/55/CE da Comisión, do 12 de xuño 
de 2006, modificando o Regulamento técnico de control e 
certificación de sementes de cereais.

Na elaboración desta orde foron consultadas as 
comunidades autónomas e as entidades representativas 
dos sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Modificación da Orde do 1 de xullo 
de 1986, pola que se aproba o Regulamento técnico 
de control e certificación de sementes de cereais.

O anexo número 3 da Orde do 1 de xullo de 1986, pola 
que se aproba o Regulamento técnico de control e certifi-
cación de sementes de cereais, queda modificado como 
segue:

Na columna relativa ao peso máximo do lote expre-
sado en quilogramos, substitúese a cifra «25.000» por 
«30.000» no que respecta ao trigo, a cebada, a avea, o 
centeo, a espelta, o triticale e o arroz.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

A presente disposición dítase ao abeiro do artigo 
149.1.13.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado a 

competencia exclusiva en materia de bases e coordina-
ción da planificación xeral da actividade económica.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de decembro de 2006.–A ministra de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

XEFATURA DO ESTADO
 22949 LEI 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora 

do crecemento e do emprego. («BOE» 312, 
do 30-12-2006.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cor-
tes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

A evolución recente do mercado de traballo en España 
caracterizouse por un forte incremento do emprego, que se 
sitúa no primeiro trimestre de 2006 no 4,9 por 100 en taxa 
de variación interanual. O incremento do emprego produ-
ciuse tanto nos contratos indefinidos coma nos temporais, 
aínda que máis intensamente nestes últimos. O notable 
aumento do emprego, pese a que foi acompañado dunha 
aceleración da poboación activa, determinou un descenso 
da taxa de paro, desde o 11,5 por 100 en 2002 e 2003 ata o 
9,2 por 100 en 2005 e o 9,1 por 100 no primeiro trimestre de 
2006, o que significa que a citada taxa se encontra, por 
primeira vez desde 1979, por debaixo do 10 por 100.

Malia isto, aínda persisten problemas no mercado de 
traballo español que se deben superar, coa finalidade de 
cumprir os compromisos da Estratexia de Lisboa e, en 
xeral, de mellorar a situación dos traballadores. Entre estes 
problemas, cuxa superación se encontra entre os obxecti-
vos principais desta lei, figuran a reducida taxa de ocupa-
ción e actividade das mulleres españolas, que a taxa de 
paro aínda supere lixeiramente a media da Unión Europea, 
sendo especialmente elevada no caso dos mozos, as 
mulleres e as persoas con discapacidade, a persistencia de 
segmentacións entre contratos temporais e indefinidos e, 
sobre todo, a elevada taxa de temporalidade, a máis alta da 
Unión Europea, e por riba do dobre da media desta.

En relación coa taxa de temporalidade, ademais son 
relevantes os niveis particularmente elevados das corres-
pondentes aos mozos, ás mulleres, aos traballadores 
menos cualificados e de menores salarios e aos traballado-
res con discapacidade.

II

Á hora de afrontar os desequilibrios do noso mercado 
de traballo, convén recordar que a concertación e o diálogo 
social desenvolvidos en España nos últimos trinta anos 
contribuíron decisivamente ás profundas transformacións 
políticas, económicas e sociais que experimentou o noso 
país nese período.

O destacado papel desempeñado neste proceso polos 
interlocutores sociais, e máis concretamente polas organi-


