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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-


