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ANNEX IV

Canalització dels blocs de freqüències

Límits del bloc

—

MHz

Bloc

8A 195,168-196,704
8B 196,880-198,416
8C 198,592-200,128
8D 200,304-201,840
9A 202,160-203,696
9B 203,872-205,408
9C 205,584-207,120
9D 207,296-208,832

10A 209,168-210,704
10B 210,880-212,416
10C 212,596-214,128
10D 214,304-215,840
11A 216,160-217,696
11B 217,872-219,408
11C 219,584-221,120
11D 221,296-222,832
LA 1.452,192-1.453,728
LB 1.453,904-1.455,440
LC 1.455,616-1.457,152
LD 1.457,328-1.458,864
LE 1.459,040-1.460,576
LF 1.460,752-1.462,288
LG 1.462,464-1.464,000
LH 1.464,176-1.465,712
LI 1.465,888-1.467,424

CAP DE L’ESTAT

16744 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 11/1999,
de 21 d’abril, de modificació de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i altres mesures per al desen-
volupament del Govern local, en matèria de
trànsit, circulació de vehicles de motor i segu-
retat viària i en matèria d’aigües. («BOE» 184,
de 3-8-1999.)

Havent observat errades en el text de la Llei 11/1999,
de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altres
mesures per al desenvolupament del Govern local, en
matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i segu-
retat viària i en matèria d’aigües, publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 96, de 22 d’abril de 1999,
i en el suplement en llengua catalana número 8, de 14
de maig de 1999, es procedeix a fer-ne les rectificacions
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 615, segona columna, exposició de
motius, apartat II, sisè paràgraf, segona línia, on diu:
«... contra els actes de les entitats...»; ha de dir: «... contra
els actes i els acords de les entitats...».

Al desè paràgraf, segona línia, on diu: «... les llicències
i les autoritzacions...»; ha de dir: «... les llicències o les
autoritzacions...».

A la pàgina 616, segona columna, article 20, apar-
tat 1, paràgraf b), quarta línia, on diu: «... orgànic i ho
acordi...»; ha de dir: «... orgànic o ho acordi...».

A la pàgina 617, primera columna, article 21, apar-
tat 1, paràgraf m), tercera línia, on diu: «... públics i risc
greu...»; ha de dir: «públics o risc greu...».

A la pàgina 618, segona columna, article 33, apar-
tat 2, paràgraf l), última línia, on diu: «... assenyalada
amb aquesta lletra.»; ha de dir: «... assenyalada en aques-
ta lletra.».

A la pàgina 619, primera columna, article 34, apar-
tat 1, paràgraf f), primera línia, on diu: «... desenvolu-
pament de gestió...»; ha de dir: «... desenvolupament de
la gestió...».

A la pàgina 620, primera columna, desena, arti-
cle 46, apartat 2, a), segon paràgraf, quarta línia, on
diu: «... al d’acabament del...»; ha de dir: «... al de l’a-
cabament del...».

A la pàgina 620, primera columna, onzena, arti-
cle 46, apartat 2, paràgraf e), tercera línia, on diu: «...
pròpia i diferenciadora de...»; ha de dir: «... pròpia i dife-
renciada de...».

A la pàgina 620, segona columna, quinzena, arti-
cle 50, apartat 3, primera línia, on diu: «... un nou parà-
graf...»; ha de dir: «... un nou apartat...».

A la pàgina 622, segona columna, vint-i-vuitena, dis-
posició addicional sisena, apartat 3, 3a, paràgraf c), pri-
mera línia, on diu: «... de projectes, reglaments i orde-
nances...»; ha de dir: «... de projectes de reglament i
ordenances...».

16745 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 17/1999, de
18 de maig, de règim del personal de les For-
ces Armades. («BOE» 184, de 3-8-1999.)

Havent observat errades en el text de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, de règim del personal de les Forces
Armades, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núme-
ro 119, de 19 de maig de 1999, i en el suplement
en llengua catalana número 9, de 31 de maig de 1999,
es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 727, segona columna, article 117, apar-
tat 2, última línia, on diu: «... l’apartat 3 de l’article 16...»;
ha de dir: «... l’apartat 4 de l’article 16...».

A la pàgina 749, primera columna, disposició final
vuitena, tercera línia, on diu: «... d’aquesta Llei, d’acord
amb...»; ha de dir: «... d’aquesta Llei, a més, d’acord
amb...».

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

16831 REIAL DECRET 1337/1999, de 31 de juliol,
pel qual es regula la remissió d’informació en
matèria de normes i reglamentacions tècni-
ques i reglaments relatius als serveis de la
societat de la informació. («BOE» 185, de
4-8-1999.)

La Directiva 83/189/CEE, del Consell, de 28 de març,
modificada per la Directiva 88/182/CEE, del Consell,
de 22 de març, va regular un procediment d’informació
en matèria de normes i reglaments tècnics nacionals,
relatius als productes de fabricació industrial i als pro-
ductes agrícoles, inclosos els productes pesquers.

Aquestes directives van ser incorporades a l’ordena-
ment jurídic espanyol en virtut del Reial decret 568/1989,
de 12 de maig.

La Directiva 94/10/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de març, va modificar per segona vegada
la Directiva 83/189/CEE, introduint modificacions
importants.


