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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.
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b) en el cas de Turquia:
i) el 5 per cent de l’import restant quan els beneficis 

d’una societat estiguin gravats tal com especifica l’apartat 5; i
ii) el 15 per cent sobre l’import restant en tots els 

altres casos.»
Ha de dir:
«a) en el cas de Turquia:
i) el 5 per cent de l’import restant quan els beneficis 

d’una societat estiguin gravats tal com especifica l’apartat 5; i
ii) el 15 per cent sobre l’import restant en tots els 

altres casos.
b) en el cas d’Espanya, el 5 per cent sobre l’import 

restant.».
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 12 de març de 2004.—El secretari general tèc-

nic, Ignacio Matellanes Martínez.

MINISTERI DE CIÈNCIA
I TECNOLOGIA

6292  REIAL DECRET 439/2004, de 12 de març, pel 
qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televi-
sió digital local. («BOE» 85, de 8-4-2004.)

L’article 3.1 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de 
televisió local per ones terrestres, estableix que corres-
pon al Govern aprovar el Pla tècnic nacional de la televisió 
digital local un cop vistes les sol·licituds presentades per 
les comunitats autònomes, i tenint en compte les freqüèn-
cies disponibles. Una freqüència està disponible quan, 
utilitzada en una estació de radiocomunicacions amb 
característiques específiques, resulta compatible radio-
elèctricament amb altres estacions establertes legalment, 
és a dir, no provoca interferències sobre altres estacions 
ni en rep la interferència.

La disposició transitòria segona.1 de la Llei esmen-
tada va concedir un termini, que va finalitzar el 31 de març 
de 2003, perquè els òrgans competents de les comunitats 
autònomes presentessin les seves sol·licituds de televisió 
digital local. Les sol·licituds presentades per les comuni-
tats autònomes plantegen la cobertura de gairebé tota la 
població a cadascun dels respectius àmbits territorials 
autonòmics.

D’altra banda, el Pla tècnic nacional de la televisió 
digital terrestre, aprovat pel Reial decret 2169/1998, de 9 
d’octubre, d’acord amb la disposició addicional quaranta-
quatrena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social, va determi-
nar les bandes de freqüències destinades a la televisió 
digital terrestre i, en particular, als transmissors de cober-
tura local. Aquestes bandes de freqüències, atribuïdes 
internacionalment al servei de televisió, són utilitzades 
àmpliament a Espanya per estacions de televisió amb tec-
nologia analògica, i aquesta circumstància es manté fins 
al cessament de les seves emissions, inicialment previst 
per a abans de l’1 de gener de 2012.

Per tant, actualment, les freqüències disponibles per 
atendre les sol·licituds de les comunitats autònomes són 
escasses, tant per l’elevat nombre total de les demarca-
cions sol·licitades com, en general, per la seva àmplia 
extensió geogràfica que, a vegades, presenten un terreny 

tan irregular i contenen unes localitats tan disperses que 
no és possible determinar un canal múltiple, compatible 
radioelèctricament, que n’asseguri la cobertura de totes.

En la mesura que la capacitat de l’espectre ho permeti, 
el Pla tècnic nacional de la televisió digital local estableix 
els canals múltiples per obtenir la cobertura de les capi-
tals de província i autonòmiques i dels municipis amb 
una població de dret de més de 100.000 habitants. No 
obstant això, a la pràctica, la posada en servei d’alguns 
d’aquests canals múltiples requereix la modificació prèvia 
dels canals d’emissió d’estacions de televisió analògica. 
Actualment, és difícil determinar les estacions de televi-
sió analògica que resulten afectades perquè depèn dels 
emplaçaments reals on se situïn les estacions de televisió 
digital local i de les seves característiques tècniques de 
radiació projectades, per la qual cosa la seva identificació 
s’ha de fer quan es coneguin aquestes variables a partir 
dels projectes tècnics de les instal·lacions.

Addicionalment, el Pla també inclou la cobertura de 
municipis amb població de menys de 100.000 habitants 
quan ha estat possible determinar freqüències disponi-
bles o es preveu una pròxima disponibilitat de freqüèn-
cies. Novament, és possible que la posada en servei 
d’algunes estacions de televisió digital local requereixi la 
modificació prèvia dels canals d’emissió d’estacions de 
televisió analògica.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 41/1995, de 22 de 
desembre, de televisió local per ones terrestres, el Pla tèc-
nic nacional de la televisió digital local estableix l’àmbit 
de cobertura de cada canal múltiple. Aquests àmbits de 
cobertura estan constituïts pels termes municipals d’una 
localitat o de més d’una.

D’acord amb l’article 3.3 del Pla tècnic nacional de 
la televisió digital terrestre, aprovat pel Reial decret 
2169/1998, de 9 d’octubre, en la mesura en que la capacitat 
de l’espectre radioelèctric ho permeti, es poden determinar 
fins a dos canals múltiples per a estacions de televisió 
digital terrestre de cobertura local. Algunes comunitats 
autònomes van sol·licitar més d’un canal múltiple per 
cobrir determinades localitats; no obstant això, en gene-
ral, aquesta demanda no s’ha pogut atendre per l’impacte 
sobre estacions de televisió analògica que n’haurien de 
modificar el canal d’emissió en zones de forta congestió 
radioelèctrica mentre subsisteixin les dues tecnologies. 
En aquestes situacions, un canvi de canal en una estació 
provocaria altres canvis de canal encadenats en altres 
estacions, fins i tot més enllà de l’àmbit geogràfic de la 
demarcació sol·licitada.

Encara que les necessitats de cobertures d’àmbit local 
plantejades per les comunitats autònomes superen la 
capacitat de l’espectre radioelèctric disponible en les ban-
des de freqüències atribuïdes internacionalment al servei 
de televisió, a causa de la seva utilització actual per part 
d’estacions de televisió analògica, s’ha pretès satisfer, 
tant com es pugui, els objectius de cobertura local tenint 
en compte l’orografia del terreny i considerant les carac-
terístiques peculiars d’aquesta tecnologia, que permet 
agrupar localitats relativament pròximes per ser cobertes 
amb el mateix canal múltiple. Les necessitats no satis-
fetes es poden tornar a considerar quan es produeixi el 
cessament de les emissions de televisió amb tecnologia 
analògica.

En algunes demarcacions, per obtenir la cobertura 
completa de tota la zona de servei és necessari instal·lar 
més d’una estació en el mateix canal múltiple, que consti-
tueix una xarxa de freqüència única.

En aquest sentit, convé recordar que, d’acord amb 
l’article 3.2 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, cada 
canal múltiple té capacitat per difondre, almenys, quatre 
programes de televisió digital, incloses les dades asso-
ciades a cada programa. El nombre de programes de 
televisió en cada canal múltiple és funció de paràmetres 
tècnics com ara la modulació de les portadores, la taxa 


