
Suplement núm. 10 Dijous 1 maig 2003 2071

A la pàgina 787, segona columna, article 63, Coe-
ficient «C4», la segona taula s’ha de substituir per la
següent:

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referència. 2 D’aplicació d’una o diver-
ses modalitats a cada
servei.

Marge de valors. 1 a 2

Tecnologia utilitza-
da/tecnologia de
referència.

Fins a + 50 % D’aplicació segons criteris
específics per servicis i
bandes de freqüències
en les modalitats i con-
ceptes afectats.

A la pàgina 789, segona columna, article 63, apartat
u, a l’epígraf 1.1.7 figura una taula a l’última columna
de la qual, «Codi de modalitat», on diu: «1161, 1162,
1163, 1164, 1165 i 1166», ha de dir: «1171, 1172,
1173, 1174, 1175 i 1176».

A la pàgina 793, primera columna, article 63, apartat
u, a l’epígraf 2.2.1 figura una taula en una de les colum-
nes de la qual, la relativa al Coeficient «C5», la dada
de la segona fila corresponent a la freqüència
1.000-3.000 MHz és 0,1473, en comptes d’1,1473.

A la pàgina 796, primera columna, article 63, apartat
u, a l’epígraf 3.2.2 figura una taula les dades de la qual
han de ser les següents:

Coeficients
Bandes de

freqüències
C1 C2 C3 C4 C5

Codi de
modalitat

470 a 830 MHz .. . 1 1 1,3 1,25 0,500 k 3222

6800 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 53/2002, de
30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social. («BOE» 81,
de 4-4-2003.)

Havent observat errades a la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 313, de 31 de desembre de 2002, i en el suple-
ment en català número 3, de 21 de gener de 2003,
es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 841, segona columna, article 4. Dos. b’),
segona línia, on diu: «...especials simplificats...», ha de
dir: «especials simplificat...».

A la pàgina 843, primera columna, article 4. Sis, 6è.o
b), última línia, on diu: «...aquestes seus, establiment o
domicili...», ha de dir: «...aquestes seu, establiment o
domicili...».

A la pàgina 869, primera columna, article 15, Part
I, Taula de taxes i drets, segona línia, on diu: «Taxa addi-
cional [Regla 68.3.a)]...993,11», ha de dir: «Taxa addi-
cional [Regla 68.3.a)]...493,11».

A la pàgina 887, primera columna, article 50. Quatre,
últim paràgraf, cinquena línia, on diu: «...es pot utilitzar
la participació...», ha de dir: «...es pot autoritzar la par-
ticipació...».

A la pàgina 891, segona columna, article 66. Cinc,
article 99.3, cinquena línia, on diu: «... del sector públic
espanyol...», ha de dir: «...del sector públic estatal...».

A la pàgina 894, segona columna, article 71. Tres,
tercer paràgraf, cinquena línia, on diu: «... el Decret
4650/1970, de 19 de desembre...», ha de dir: «... El
Decret 3650/1970, de 19 de desembre...».

A la pàgina 894, segona columna, article 71, ante-
penúltim paràgraf, on diu: «Tres. S’afegeix un incís...»,
ha de dir: «Quatre. S’afegeix un incís...».

A la pàgina 928, segona columna, disposició addi-
cional quinzena, primer paràgraf, sisena línia, on diu: «a
la Fundació de Formació d’Euskadi...», ha de dir: «al Fons
Formació Euskadi...».

A la pàgina 932, primera columna, disposició tran-
sitòria primera, primer paràgraf, divuitena línia, on diu:
«... a l’esmentat període impositiu...», ha de dir: «... als
esmentats períodes impositius...».

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

6802 REIAL DECRET 328/2003, de 14 de març,
pel que s’estableix i es regula el pla sanitari
avícola. («BOE» 81, de 4-4-2003.)

Les explotacions avícoles estan regulades, des del
punt de vista sanitari, per diverses disposicions que incor-
poren directives comunitàries i en particular pel Reial
decret 1888/2000, de 22 de novembre, pel qual s’es-
tableixen les condicions de sanitat animal aplicables als
intercanvis intracomunitaris i les importacions d’ocells
de corral i d’ous per covar procedents de països tercers,
el Reial decret 2087/1994, de 20 d’octubre, pel qual
s’estableixen les condicions sanitàries de producció i
comercialització de carn fresca d’ocells de corral, el Reial
decret 556/1998, de 2 d’abril, pel qual s’estableixen
les normes per expedir la certificació d’animals i pro-
ductes animals exigida per la normativa veterinària, i
el Reial decret 2491/1994, de 23 de desembre, pel
qual s’estableixen mesures de protecció contra deter-
minades zoonosis i determinats agents productors de
zoonosis, procedents dels animals i productes d’origen
animal, a fi d’evitar les infeccions i intoxicacions pro-
cedents dels aliments.

Sense perjudici d’això, es fa necessari establir i regular
amb caràcter bàsic un pla sanitari de les explotacions
avícoles en tot el territori nacional en què es prevegin
totes les fases, des de la insta�ació d’una explotació,
passant pel seu funcionament, fins al transport dels ani-
mals, sempre sota l’òptica d’uns controls que permetin
assegurar el degut estat sanitari de les explotacions i,
per tant, dels ocells de corral, tant si es destinen al con-
sum humà, com a la reproducció, i també a la producció
d’ous.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació de la planificació general de l’ac-
tivitat econòmica, i de bases i coordinació general de
la sanitat, respectivament.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 14 de març de
2003,


