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Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referència. 2 D’aplicació d’una o diver-
ses modalitats en cada
servici.

Marge de valors. 1 a 2

Tecnologia utilitza-
da/tecnologia de
referència.

Fins a + 50 % D’aplicació segons criteris
específics per servicis i
bandes de freqüències
en les modalitats i con-
ceptes afectats.

En la pàgina 231, primera columna, article 63, apartat
U, en l’epígraf 1.1.7, hi ha una taula en l’última columna
de la qual, «Codi de modalitat», on diu: «1161, 1162,
1163, 1164, 1165 i 1166», ha de dir: «1171, 1172,
1173, 1174, 1175 i 1176».

En la pàgina 234, segona columna, article 63, apartat
U, en l’epígraf 2.2.1, hi ha una taula en una de les colum-
nes de la qual, la relativa al Coeficient «C5», la dada
de la segona fila, corresponent a la freqüència
1.000-3.000 MHz, és 0,1473, en compte d’1,1473.

En la pàgina 237, segona columna, article 63, apartat
U, en l’epígraf 3.2.2, hi ha una taula les dades de la
qual han de ser les següents:

Coeficients
Bandes de

freqüències
C1 C2 C3 C4 C5

Codi de
modalitat

470 a 830 MHz .. . 1 1 1,3 1,25 0,500 k 3222

En la pàgina 254, en la disposició addicional onze,
apartat U, 3r i 7m, on diu: «Administracions públiques»,
ha de dir: «Administracions Públiques».

6800 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 53/2002,
de 30 de desembre, de Mesures Fiscals,
Administratives i de l’Orde Social. («BOE» 81,
de 4-4-2003.)

Havent advertit errors en la Llei 53/2002, de 30 de
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Or-
de Social, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 313, de 31 de desembre del 2002, i en el suple-
ment en llengua valenciana número 2, de d’1 de març
del 2003, s’efectuen les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua valenciana:

En la pàgina 280, segona columna, article 4. Dos.
b’), primera línia, on diu: «...especials simplificats...», ha
de dir: «especials simplificat...».

En la pàgina 282, primera columna, article 4. Sis,
6t. b), última línia, on diu: «... estes seus, establiment
o domicili ...», ha de dir: «... tals seu, establiment o
domicili...».

En la pàgina 283, primera columna, article 4. Set,
segon paràgraf, on diu: «Quatre. Quan les quotes de
l’impost sobre el valor afegit ...», ha de dir: «Quatre. Quan
les quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit ...».

En la pàgina 308, primera columna, article 15, Part I,
Taula de taxes i drets, segona línia, on diu: «Taxa addi-

cional (Regla 68.3.a)...993,11, ha de dir: «Taxa addicional
(Regla 68.3.a) ...493, 11».

En la pàgina 317, segona columna, article 37. Tres,
segon paràgraf, novena línia, on diu: «No obstant, la ins-
pecció dels tributs...», ha de dir: «No obstant, la Inspecció
dels Tributs ...».

En la pàgina 318, primera columna, article 38. U,
sexta línia, on diu: «el cens d’obligats tributaris ...», ha
de dir: el Cens d’Obligats Tributaris ...», i en la novena
línia, on diu: «El cens d’obligats tributaris formarà part
del cens de contribuents ...», ha de dir: «El Cens d’Obligats
Tributaris formarà part del Cens de Contribuents ...».

En la pàgina 318, segona columna, article 38.7,
penúltima línia, on diu: «... document únic electrònic»,
ha de dir: «Document Únic Electrònic».

En la pàgina 326, primera columna, article 50. Quatre,
últim paràgraf, quarta línia, on diu: «...podrà utilitzar-se
la participació ...», ha de dir: «... podrà autoritzar-se la
participació ...».

En la pàgina 330, segona columna, article 66. Cinc,
article 99.3, quinta línia, on diu: «... del sector públic
espanyol ...», ha de dir: «...del sector públic estatal ...».

En la pàgina 333, segona columna, article 71. Tres,
tercer paràgraf, quarta línia, on diu: «... el Decret
4650/1970, de 19 de desembre ...», ha de dir: «... El
Decret 3650/1970, de 19 de desembre ...».

En la pàgina 333, segona columna, article 71, ante-
penúltim paràgraf, on diu: «Tres. S’afig un incís ...», «ha
de dir: «Quatre. S’afig un incís ...».

En la pàgina 367, primera columna, disposició addi-
cional quinze, primer paràgraf, sexta línia, on diu: «a la
Fundació de Formació d’Euskadi ...», ha de dir: «al Fons
Formació Euskadi ...».

En la pàgina 370, segona columna, disposició tran-
sitòria primera, primer paràgraf, dihuitena línia, on diu:
«... al citat període impositiu ...», ha de dir: «... als citats
períodes impositius ...».

8035 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 50/2002, de 26
de desembre, de Fundacions. («BOE» 92,
de 17-4-2003.)

Havent advertit un error en la Llei 50/2002, de 26
de desembre, de Fundacions, publicada en el «Boletín
Oficial Del Estado» número 310, del dia 27 de desembre
del 2002, i en el suplement en llengua valenciana núme-
ro 1, d’1 de gener del 2003, s’efectua la rectificació
oportuna referida a la versió en llengua valenciana:

En la pàgina 159, primera columna, on diu: «Dispo-
sició addicional sèptima. Fundacions vinculades als par-
tits polítics (nova).», ha de dir: «Disposició addicional sèp-
tima. Fundacions vinculades als partits polítics».

8510 LLEI 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
(«BOE» 99, de 25-4-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.

Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.


