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implantació i la posada en pràctica de les tecnologies 
necessàries perquè les persones amb discapacitat tinguin 
ple accés a la televisió digital. Igualment, les administraci-
ons públiques implicades, han de promoure el desenvolu-
pament de polítiques de normalització, codis de bones 
pràctiques i eines que incorporin requisits d’accessibilitat.

Article 12. Condicions bàsiques d’accessibilitat de la 
publicitat institucional en suport audiovisual.

1. De conformitat amb el que disposa la Llei 29/2005, 
de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional, 
les campanyes institucionals que es difonguin en suport 
audiovisual, en els seus plecs de clàusules sempre han de 
preveure els procediments de condicionament destinats a 
permetre que els missatges que contenen siguin accessibles 
per a les persones amb discapacitat i d’edat avançada.

2. Als efectes d’aquest article, l’accessibilitat com-
prèn la subtitulació en obert dels missatges parlats. Per a 
l’emissió en llengua de signes dels missatges parlats (sis-
tema de finestra petita en angle de la pantalla), l’audio-
descripció i la locució de tots els missatges escrits que 
apareguin, cal atenir-se al que regula la Llei 27/2007, de 23 
d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes 
espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comuni-
cació oral de les persones sordes, amb discapacitat audi-
tiva i sordcegues. Tots aquests procediments de condicio-
nament per permetre l’accessibilitat s’han de fer d’acord 
amb les normes tècniques establertes per a cada cas.

3. Aquest article és aplicable exclusivament a l’àmbit 
de l’Administració General de l’Estat i a les altres entitats 
integrants del sector públic estatal. 

CAP DE L’ESTAT
 20082 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 16/2007, de 4 de 

juliol, de reforma i adaptació de la legislació 
mercantil en matèria comptable per a la seva 
harmonització internacional sobre la base de la 
normativa de la Unió Europea. («BOE» 281, 
de 23-11-2007.)

Havent observat errors en la publicació de la Llei
16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legisla-
ció mercantil en matèria comptable per a la seva harmonit-
zació internacional sobre la base de la normativa de la Unió 
Europea, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 
160, de 5 de juliol de 2007, i en el suplement en català 
número 22, de 7 de juliol de 2007, se’n fan les rectificacions 
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

1. A la disposició addicional vuitena, apartat 1.Dos, a 
l’article 12.7, pàgina 3083, on diu «… de l’apartat anterior 
són deduïbles amb el límit anual màxim de la desena part 
del seu import l’immobilitzat intangible …», ha de dir «… 
de l’apartat anterior és deduïble amb el límit anual màxim 
de la desena part del seu import l’immobilitzat intangi-
ble…».

2. A la disposició addicional vuitena, apartat 1, tres, a 
l’article 13.1 b), pàgina 3084, on diu: «b)  Les concernents 
a retribucions i altres prestacions al personal. No obstant 
això, són deduïbles les contribucions dels promotors de 
plans de pensions regulats al Text refós de la Llei de regula-
ció dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. Aquestes contribuci-
ons s’imputen a cada partícip en la part corresponent, lle-
vat de les realitzades de manera extraordinària per aplica-
ció de l’article 5.3.d) de l’esmentat Text refós de la Llei de 

regulació dels plans i fons de pensions. També són deduï-
bles les contribucions per a la cobertura de contingències 
anàlogues a les dels plans de pensions, sempre que es 
compleixin els requisits següents:

a) Que siguin imputades fiscalment a les persones a 
les quals es vinculin les prestacions.

b) Que es transmeti de forma irrevocable el dret a la 
percepció de les prestacions futures.

c) Que es transmeti la titularitat i la gestió dels recur-
sos en què consisteixin les esmentades contribucions.

Així mateix, són deduïbles les contribucions efectuades 
per les empreses promotores previstes a la Directiva 2003/
41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 
2003, relativa a les activitats i la supervisió de fons de pen-
sions d’ocupació, sempre que es compleixin els requisits 
regulats a les lletres a), b) i c), i les contingències cobertes 
siguin les previstes a l’article 8.6 del Text refós de la Llei de 
regulació dels plans i fons de pensions.», ha de dir: «b) Els 
relatius a retribucions i altres prestacions al personal. No 
obstant això, són deduïbles les contribucions dels promo-
tors de plans de pensions regulats en el Text refós de la Llei 
de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. Aques-
tes contribucions s’imputen a cada partícip en la part cor-
responent, llevat de les realitzades de manera extraordinà-
ria per aplicació de l’article 5.3.d) de l’esmentat Text refós 
de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions. També 
són deduïbles les contribucions per a la cobertura de con-
tingències anàlogues a les dels plans de pensions, sempre 
que es compleixin els requisits següents:

1r Que siguin imputades fiscalment a les persones a 
les quals es vinculin les prestacions.

2n Que es transmeti de manera irrevocable el dret a la 
percepció de les prestacions futures.

3r Que es transmeti la titularitat i la gestió dels recur-
sos en què consisteixin les esmentades contribucions.

Així mateix, són deduïbles les contribucions efectuades 
per les empreses promotores previstes a la Directiva 2003/
41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 
2003, relativa a les activitats i la supervisió de fons de pen-
sions d’ocupació, sempre que es compleixin els requisits 
anteriors, i les contingències cobertes siguin les previstes a 
l’article 8.6 del Text refós de la Llei de regulació dels plans i 
fons de pensions.».

3. A la disposició addicional vuitena, apartat 1.Sis, a 
l’article 16.3.l), pàgina 3085, on diu: «Dues entitats que for-
men part d’un grup que tributi en el règim dels grups de 
societats cooperatives», ha de dir: «Dues entitats que for-
min part d’un grup que tributi en el règim dels grups de 
societats cooperatives».

4. A la disposició addicional vuitena, apartat 1.Set, a 
l’article 19.5, pàgina 3085, on diu: «… a què es refereix el 
paràgraf f) de l’apartat 1 de l’article 12 d’aquesta Llei...», ha 
de dir: «… a què es refereix el paràgraf f) apartat 1 de l’arti-
cle 13 d’aquesta Llei». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 20205 REIAL DECRET 1543/2007, de 23 de novembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 16/2006, de 
20 de gener, sobre fons i programes operatius 
de les organitzacions de productors de fruites i 
hortalisses. («BOE» 282, de 24-11-2007.)

Els programes i fons operatius establerts a l’article 15 
del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell, de 28 d’oc-
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tubre de 2006, pel qual s’estableix l’organització comuna 
de mercats en el sector de fruites i hortalisses, estan regu-
lats a Espanya pel Reial decret 16/2006, de 20 de gener, 
sobre fons i programes operatius de les organitzacions de 
productors de fruites i hortalisses, norma que desplega el 
Reglament (CE) núm. 1433/2003 de la Comissió, d’11 
d’agost de 2003, pel qual s’estableixen les disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell 
pel que fa als programes i fons operatius i a l’ajuda finan-
cera.

L’article 15 del Reial decret esmentat estableix que els 
programes operatius poden incloure, com a concepte de 
despesa, el cost de la gestió mediambiental d’envasos 
reciclables i reutilitzables, a un tant alçat del 17 per cent 
del cost d’adquisició o lloguer.

El Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell, de 28 
d’octubre de 2006, estableix que l’ajuda financera a les 
organitzacions de productors que constitueixin fons ope-
ratius per al finançament dels seus programes operatius 
està limitada al 50 per cent de l’import de les despeses 
reals pagades per aquestes.

Atès que el reciclatge dels envasos d’expedició no la 
fan directament les organitzacions de productors, sembla 
més adequat substituir aquest sistema d’imputació de 
costos per un nou sistema consistent a acreditar deguda-
ment el cost real de l’esmentada gestió mediambiental, 
per la qual cosa s’hi introdueix l’obligació de presentar la 
documentació acreditativa del cost abonat per l’organitza-
ció de productors.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 23 de novembre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 16/2006, de 20 
de gener, sobre fons i programes operatius de les 
organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

L’article 15 del Reial decret 16/2006, de 20 de gener, 
sobre fons i programes operatius de les organitzacions de 
productors de fruites i hortalisses se substitueix pel text 
següent:

«Article 15. Costos unitaris.

1. En el cas d’utilització de miceli, plantes certi-
ficades i llavors definides com a “certificada” o “de 
base” al Reglament tècnic de control i certificació de 
llavors i plantes hortícoles aprovat per l’Ordre d’1 de 
juliol de 1986, els programes operatius poden 
incloure com a concepte de despesa, un tant alçat 
del 60 per cent del seu valor. Aquest import no pot 
superar el 35 per cent del fons operatiu aprovat, 
efectivament executat.

Els programes operatius que estiguin en estat 
d’execució l’1 de gener de 2004 i que tinguin aprovat 
com a concepte de despesa l’adquisició de llavor 
certificada, només poden finançar a través dels fons 
operatius llavors subministrades per proveïdors ins-
crits al Registre de productors del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació o, als registres d’impor-
tadors o comercialitzadors de les comunitats 
autònomes. L’import aprovat per a aquest concepte 
en el programa operatiu no pot ser objecte d’aug-
ment.

2. Costos de personal derivats de l’aplicació de 
mesures per millorar o mantenir un elevat nivell de 
qualitat o de protecció mediambiental, o per millo-

rar el nivell de comercialització. Aquests costos de 
personal poden:

a) Justificar-se degudament mitjançant les des-
peses reals.

b) Expressar-se com un import a tant alçat que 
no pot superar el 14 per cent de l’import total del 
fons operatiu aprovat. En el cas d’escollir aquesta 
opció s’han d’especificar les tasques que ha d’exe-
cutar el personal corresponent i el desenvolupament 
d’aquestes s’ha de justificar per poder percebre 
l’ajuda comunitària.

Les opcions descrites als paràgrafs anteriors són 
excloents.

3. El cost de la gestió mediambiental dels enva-
sos reciclables i reutilitzables que preveu la lletra c) 
de l’annex I del Reglament (CE) núm. 1433/2003 de 
la Comissió, d’11 d’agost de 2003, pel qual s’esta-
bleixen les disposicions d’aplicació del Reglament 
(CE) núm. 2200/96 del Consell pel que fa als progra-
mes i els fons operatius i a l’ajuda financera, es pot 
incloure com a concepte de despesa en els progra-
mes operatius per l’import de l’esmentat cost, limi-
tat al 35 per cent del fons operatiu aprovat, efectiva-
ment realitzat, i al 17 per cent del cost de la seva 
adquisició en el cas d’envasos reciclables o del cost 
del lloguer en cas d’envasos reutilitzables.

El pagament efectiu de l’esmentat cost per l’or-
ganització de productors ha d’estar degudament 
justificat.

4. La part del fons operatiu aprovat, i realment 
executat, destinada al conjunt dels costos específics 
referits als apartats 1 i 3 del present article, no pot 
superar el 50 per cent d’aquest.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i s’aplica a 
totes les inversions dels programes operatius finançats 
amb fons operatius constituïts a partir de l’1 de gener de 
2008.

Madrid, 23 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 20275 REIAL DECRET 1403/2007, de 26 d’octubre, pel 

qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola 
de Cooperació Internacional per al Desenvolu-
pament. («BOE» 283, de 26-11-2007.)

Els nous reptes que planteja la pobresa, el subdesen-
volupament i la desigualtat en el món a començaments 
del segle XXI han estat objecte d’anàlisi i reflexió en les 
grans conferències internacionals fetes en els anys 90 
sota els auspicis de les Nacions Unides, compromeses en 
la recerca de solucions a desafiaments essencials per a la 
humanitat, com són els relacionats amb la infància (Nova 
York, 1990), l’educació (Jomtien, 1990), el medi ambient 
(Rio de Janeiro, 1992), els drets humans (Viena, 1993), la 
població (el Caire, 1994), el desenvolupament social 


