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MINISTERIO DE ECONOMÍA

5927 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
300/2004, do 20 de febreiro, polo que se
aproba o Regulamento do seguro de riscos
extraordinarios. («BOE» 80, do 2-4-2004.)

Advertido erro no Real decreto 300/2004, do 20
de febreiro, polo que se aproba o Regulamento do seguro
de riscos extraordinarios, publicado no «Boletín Oficial
del Estado», suplemento en lingua galega número 4,
do 1 de marzo de 2004, procédese a efectuar a oportuna
rectificación:

Na páxina 968, segunda columna, artigo 4, alínea b),
o derradeiro inciso debe ter a redacción seguinte:

«Así mesmo, enténdense incluídas, (...) conforme a
Lei de regulación dos plans e fondos de pensións.»

MINISTERIO DE TRABALLO
E ASUNTOS SOCIAIS

6226 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
290/2004, do 20 de febreiro, polo que se
regulan os enclaves laborais como medida de
fomento do emprego das persoas con disca-
pacidade. («BOE» 84, do 7-4-2004.)

Advertidos erros no Real decreto 290/2004, do 20
de febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais
como medida de fomento do emprego das persoas con
discapacidade, publicado no «Boletín Oficial del Estado»,
suplemento en lingua galega número 4, do 1 de marzo
de 2004, procédese a efectuar as oportunas rectifica-
cións:

Na páxina 893, primeira columna, no artigo 10.1,
onde di: «... o disposto no capítulo VI do Real decreto
1368/1985, do 17 de xullo...», debe dicir: «... o disposto
no capítulo IV do Real decreto 1368/1985, do 17 de
xullo...».

Na páxina 893, primeira columna, no artigo 10.2,
onde di: «O disposto no artigo 5.6...», debe dicir: «O
disposto no artigo 5.5...».

MINISTERIO DE CIENCIA
E TECNOLOXÍA

6292 REAL DECRETO 439/2004, do 12 de marzo,
polo que se aproba o Plan técnico nacional
da televisión dixital local. («BOE» 85, do
8-4-2004.)

O artigo 3.1 da Lei 41/1995, do 22 de decembro,
de televisión local por ondas terrestres, establece que
lle corresponde ao Goberno a aprobación do Plan técnico
nacional da televisión dixital local á vista das solicitudes
presentadas polas comunidades autónomas, e tendo en
conta as frecuencias dispoñibles. Unha frecuencia encón-

trase dispoñible cando, utilizada nunha estación de radio-
comunicacións con características específicas, resulta
radioelectricamente compatible con outras estacións
legalmente establecidas, é dicir, non provoca interferen-
cias sobre outras estacións nin recibe a interferencia
delas.

A disposición transitoria segunda.1 da mencionada
lei concedeu un prazo, que finalizou o 31 de marzo de
2003, para que os órganos competentes das comuni-
dades autónomas presentasen as súas solicitudes de
televisión dixital local. As solicitudes presentadas polas
comunidades autónomas solicitan a cobertura da prác-
tica totalidade da poboación en cada un dos seus res-
pectivos ámbitos territoriais autonómicos.

Por outra parte, o Plan técnico nacional da televisión
dixital terrestre, aprobado polo Real decreto
2169/1998, do 9 de outubro, de acordo coa disposición
adicional cuadraxésimo cuarta da Lei 66/1997, do 30
de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da
orde social, determinou as bandas de frecuencias des-
tinadas á televisión dixital terrestre e, en particular, aos
transmisores de cobertura local. Estas bandas de fre-
cuencias, atribuídas internacionalmente ao servizo de
televisión, encóntranse amplamente utilizadas en España
por estacións de televisión con tecnoloxía analóxica, e
esta circunstancia manterase ata o cesamento das súas
emisións, inicialmente prevista para antes do 1 de xanei-
ro de 2012.

Polo tanto, na actualidade, as frecuencias dispoñibles
para atender as solicitudes das comunidades autónomas
son escasas, tanto polo elevado número total das demar-
cacións solicitadas como, en xeral, pola súa ampla exten-
sión xeográfica que, en ocasións, presentan un terreo
tan irregular e conteñen unhas localidades tan dispersas
que non resulta posible determinar unha canle múltiple,
radioelectricamente compatible, que asegure a cober-
tura de todas elas.

Na medida en que a capacidade do espectro o per-
mita, o Plan técnico nacional da televisión dixital local
establece as canles múltiples para obter a cobertura das
capitais de provincia e autonómicas e dos municipios
cunha poboación de dereito superior a 100.000 habi-
tantes. Non obstante, na práctica, a posta en servizo
dalgunhas destas canles múltiples requirirá a previa
modificación das canles de emisión de estacións de tele-
visión analóxica. Na actualidade, resulta difícil determinar
as estacións de televisión analóxica que se verán afec-
tadas porque depende das localizacións reais onde se
sitúen as estacións de televisión dixital local e das súas
características técnicas de radiación proxectadas, polo
que a súa identificación se realizará cando se coñezan
esas variables a partir dos proxectos técnicos das ins-
talacións.

Adicionalmente, o plan considera tamén a cobertura
de municipios con poboación inferior a 100.000 habi-
tantes cando foi posible determinar frecuencias dispo-
ñibles ou se prevé unha próxima dispoñibilidade de fre-
cuencias. Novamente, é posible que a posta en servizo
dalgunhas estacións de televisión dixital local requira
a previa modificación das canles de emisión de estacións
de televisión analóxica.

Conforme o artigo 4 da Lei 41/1995, do 22 de
decembro, de televisión local por ondas terrestres, o Plan
técnico nacional da televisión dixital local establece o
ámbito de cobertura de cada canle múltiple. Estes ámbi-
tos de cobertura están constituídos polos termos muni-
cipais dunha ou máis localidades.

Conforme o artigo 3.3 do Plan técnico nacional da
televisión dixital terrestre, aprobado polo Real decreto
2169/1998, do 9 de outubro, na medida en que a capa-
cidade do espectro radioeléctrico o permita, poderanse
determinar ata dúas canles múltiples para estacións de


