
Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad
CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 26 de febrer de 
2008, del conseller de Sanitat, sobre l’autorització sani-
tària de centres sanitaris de l’Agència Valenciana de Salut 
per a la pràctica d’activitats d’extracció i trasplantament 
d’òrgans, teixits i cèl·lules. [2008/5041]

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de febrero 
de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorización sani-
taria de centros sanitarios de la Agencia Valenciana de 
Salud para la práctica de actividades de extracción y tras-
plante de órganos, tejidos y células. [2008/5041]

S’ha advertit una errada en l’Orde de 26 de febrer de 2008 del con-
seller de Sanitat sobre l’autorització sanitària de centres sanitaris de 
l’Agència Valenciana de Salut per a la pràctica d’activitats d’extracció 
i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules, publicada en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana número 5725, de 17 de març de 2008. 
Es corregix com s’indica a continuació.

En la pàgina 53583, en el títol de la norma, on diu:
«...centres sanitaris de l’Agència Valenciana de Salut...»;
Ha de dir:
«centres sanitaris de la Comunitat Valenciana».

València, 23 d’abril de 2008.– El conseller de Sanitat: Manuel 
Cervera Taulet.

Advertido error en la indicada orden, publicada en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana número 5725, de 17 de marzo de 2008, se 
procede a su corrección en los siguientes términos:

En la página 53.583, en el título de la norma, donde dice:
«centros sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud...»;
Debe decir: 
«centros sanitarios de la Comunitat Valenciana...».

Valencia, 23 de abril de 2008.– El conseller de Sanitat: Manuel 
Cervera Taulet.
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