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MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 16443 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 
1415/2004, d’11 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament general de recaptació de la Segure-
tat Social. («BOE» 229, de 22-9-2004.)

Havent observat errades en el Reial decret 1415/2004, 
d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social, publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 153, de 25 de juny de 2004, i en 
el suplement en català número 14, d’1 de juliol de 2004, 
s’efectuen les rectificacions oportunes referides a la ver-
sió en llengua catalana:

A la pàgina 2408, primera columna, en el segon parà-
graf del preàmbul, on diu: «... han modificat parcialment el 
Reglament general de recaptació», ha de dir: «... han modi-
ficat parcialment el Reglament general de recaptació de 6 
d’octubre de 1995».

A la pàgina 2419, primera columna, a l’article 33.4.b), on 
diu: «... s’ingressi almenys un terç del deute abans...», ha de 
dir: «... s’ingressi almenys un terç d’aquest últim abans...».

A la pàgina 2436, primera columna, a l’apartat 5 de 
l’article 102, on diu: «... per a la seva anotació preventiva 
en el registre de la localitat corresponent», ha de dir: «... 
per a la seva anotació preventiva en el registre de béns 
mobles corresponent a la localitat».

A la pàgina 2436, segona columna, al paràgraf quart 
de l’apartat 6 de l’article 102, on diu: «... llibre de vaixells 
del Registre mercantil...», ha de dir: «... la secció primera 
del registre de béns mobles...».

A la pàgina 2437, primera columna, en el primer parà-
graf de l’apartat 2 de l’article 105, on diu: «... en el llibre 
especial corresponent...», ha de dir: «... en el llibre d’ins-
cripcions corresponent...». 

MINISTERI 
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 16524 ENTRADA EN VIGOR del Bescanvi de notes 

constitutiu d’Acord entre el Regne d’Espanya 
i la República Oriental de l’Uruguai sobre el 
reconeixement recíproc i el bescanvi de permi-
sos de conducció nacionals, fet a Madrid el 5 de 
novembre de 2003. («BOE» 231, de 24-9-2004.)

El Bescanvi de notes constitutiu d’Acord entre el Regne 
d’Espanya i la República Oriental de l’Uruguai sobre el 
reconeixement recíproc i el bescanvi de permisos de con-
ducció nacionals, fet a Madrid el 5 de novembre de 2003, 
va entrar en vigor el 5 d’agost de 2004, data de la recepció 
de l’última notificació encreuada entre les parts en què es 
comunicaven el compliment dels requisits legals interns, 
segons estableix l’últim paràgraf de les notes.

Es fa públic per a coneixement general i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 300, de 16 de desembre de 2003.

Madrid, 2 de setembre de 2004.–El secretari general 
tècnic, Ignacio Matellanes Martínez. 

COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE CATALUNYA

 16617 LLEI 3/2004, de 28 de juny, de segona modifi-
cació de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya. («BOE» 233, 
de 27-9-2004.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb 
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent Llei 3/2004, de 28 de juny, 
de segona modificació de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

PREÀMBUL

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és un 
ens públic de caràcter institucional, que, com a autoritat 
independent dotada de personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar, tant en l’àmbit públic com en el privat, 
actua amb plena independència de les administracions 
públiques en l’exercici de les seves funcions.

L’experiència que ha assolit el CAC durant aquests 
anys de funcionament ha demostrat que, tot i haver com-
plert a bastament els objectius que es proposava en el 
marc de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya, té mancances que n’aconsellen una 
revisió urgent, tenint en compte les recomanacions del 
Parlament de Catalunya, les experiències de la resta d’òr-
gans reguladors presents a tot Europa, les recomanacions 
de la Comissió Europea, la pròxima aplicació d’un pla per 
a la televisió digital local i l’evolució constant del sector 
audiovisual. Aquesta revisió ha d’ésser recollida definiti-
vament per la futura llei de l’audiovisual de Catalunya.

Aquest text normatiu té l’objectiu de definir amb cla-
redat les competències del CAC com a autoritat indepen-
dent que controla el sector audiovisual, cosa que es mani-
festa en les funcions següents: emetre un informe previ 
als avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de 
caràcter general relacionades amb el sector audiovisual; 
emetre informes preceptius i vinculants en relació amb la 
proposta del plec de condicions formulada pel Govern en 
les convocatòries de concursos d’adjudicació de conces-
sions i en l’atorgament i la revocació de concessions pel 
Govern de la Generalitat dels títols habilitants dels serveis 
de comunicació audiovisual, en les peticions de renovaci-
ons de les concessions, en els expedients de modificació 
de capital social de les empreses concessionàries i en els 
de transmissió dels títols habilitants.

Aquesta norma també afecta el règim jurídic sancio-
nador del CAC, fins que la futura llei de l’audiovisual no 
el reguli amb més profunditat. En aquest sentit, es pretén 
fer possible que aquesta autoritat pugui adoptar mesures 
de caràcter provisional que garanteixin l’eficàcia de la 
resolució que recaigui en el procediment corresponent, 
determinar la sanció que correspon als operadors de ser-
veis de comunicació audiovisual que no li subministrin 
tota la informació que els ha estat requerida i, finalment, 
concretar la normativa aplicable pel que fa a la tipificació 
d’infraccions i la determinació de les sancions, a l’efecte 
de donar cobertura legal a l’activitat sancionadora del dit 
organisme.


