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MINISTERI D’ECONOMIA
5927  CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 300/2004, 

de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’assegurança de riscos extraordinaris. 
(«BOE» 80, de 2-4-2004.)

Havent observat una errada al Reial decret 300/2004, 
de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’asse-
gurança de riscos extraordinaris, publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 47, de 24 de febrer de 2004, i 
en el suplement en català núm. 6, d’1 de març de 2004, 
es procedeix a fer-ne la rectificació oportuna referida a la 
versió en llengua catalana:

A la pàgina 1520, primera columna, article 4, paràgraf 
b), l’últim incís ha de tenir la redacció següent:

«Així mateix, s’entenen incloses, (...) de conformitat 
amb la Llei de regulació dels plans i fons de pensions».

MINISTERI DE TREBALL
I ASSUMPTES SOCIALS

6226  CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 
290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen 
els enclavaments laborals com a mesura de 
foment de l’ocupació de les persones amb dis-
capacitat. («BOE» 84, de 7-4-2004.)

Havent observat errades en el Reial decret 290/2004, 
de 20 de febrer, pel qual  es regulen els enclavaments 
laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les 
persones amb discapacitat, publicat en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» número 45, de 21 de febrer de 2004, i en el 
suplement en català núm. 6, d’1 de març de 2004, es pro-
cedeix a fer-ne les rectificacions oportunes referides a la 
versió en llengua catalana:

A la pàgina 1442, segona columna, a l’article 10.1, on 
diu: «... el que disposa el capítol VI del Reial decret 1368/
1985, de 17 de juliol...», ha de dir: «... el que disposa el 
capítol IV del Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol...».

A la pàgina 1442, segona columna, a l’article 10.2, on 
diu: «El que disposa l’article 5.6...», ha de dir: «El que dis-
posa l’article 5.5...».

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

6288  ENTRADA en vigor de l’Acord entre el Regne 
d’Espanya i la República de Polònia sobre la re-
gulació i l’ordenació dels fluxos migratoris en-
tre els dos estats, fet a Varsòvia el 21 de maig 
de 2002, l’aplicació provisional del qual va 
ser publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
núm. 226, de 20 de setembre de 2002. («BOE» 85, 
de 8-4-2004.)

L’ Acord entre el Regne d’Espanya i la República de 
Polònia sobre la regulació i l’ordenació dels fluxos migra-

toris entre els dos estats, fet a Varsòvia el 21 de maig de 
2002, va entrar en vigor el 13 de febrer de 2004, data de 
l’última Nota de comunicació de compliment dels requi-
sits exigits pels seus respectius ordenaments jurídics 
interns, segons estableix l’article 15.1.

Es fa públic per a coneixement general i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
núm. 226, de 20 de setembre de 2002.

Madrid, 24 de març de 2004.—El secretari general tèc-
nic, Ignacio Matellanes Martínez.

6289  CORRECCIÓ d’errades del Conveni entre el Reg-
ne d’Espanya i la República de Turquia per evitar 
la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en 
matèria d’impostos sobre la renda, fet a Madrid 
el 5 de juliol de 2002. («BOE» 85, de 8-4-2004.)

Havent observat errades en la inserció del Conveni entre 
el Regne d’Espanya i la República de Turquia per evitar la 
doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impos-
tos sobre la renda, fet a Madrid el 5 de juliol de 2002, el text 
del qual va ser inserit en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 
16, de data 19 de gener de 2004, i correcció d’errades BOE 
número 60, de 10 de març de 2004, i en el suplement en català 
núm. 4, de 2 de febrer de 2004, i núm. 7, de 16 de març de 
2004, respectivament, es procedeix a fer-ne les rectificacions 
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 807,
A l’article 10.2.a), on diu:
«a) en el cas d’Espanya:
i) el 5 per cent de l’import brut dels dividends quan 

aquests es paguin a una societat (que no sigui una socie-
tat de persones «partnership») que posseeixi directament 
almenys el 25 per cent del capital de la societat que paga 
els dividends; i».

Ha de dir:
«a) en el cas de Turquia:
i) el 5 per cent de l’import brut dels dividends, en 

la mesura que aquests es paguin amb càrrec a beneficis 
que han estat gravats tal com especifica l’apartat 5, quan 
els esmentats dividends es paguin a una societat que no 
sigui una societat de persones «partnership» que posse-
eixi directament almenys el 25 per cent del capital de la 
societat que paga els dividends; i»

A l’article 10.2.b), on diu:
«b) en el cas de Turquia:
i) el 5 per cent de l’import brut dels dividends, en 

la mesura que aquests es paguin amb càrrec a beneficis 
que han estat gravats tal com especifica l’apartat 5, quan 
els esmentats dividends es paguin a una societat (que no 
sigui una societat de persones «partnership») que posse-
eixi directament almenys el 25 per cent del capital de la 
societat que paga els dividends; i».

Ha de dir:
«b) en el cas d’Espanya:
i) el 5 per cent de l’import brut dels dividends quan 

aquests es paguin  a una societat que no sigui una socie-
tat de persones «partnership» que posseeixi directament 
almenys el 25 per cent del capital de la societat que paga 
els dividends; i».

A l’article 10.4, on diu:
«a) en el cas d’Espanya, el 5 per cent sobre l’import 

restant.


