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emprego de servizos interactivos ou doutros contidos 
textuais.

c) Ergonomía nos receptores de televisión dixital, así 
como en todos os seus dispositivos asociados, e, moi 
especialmente, no deseño dos mandos a distancia.

d) Aplicacións de personalización para que persoas 
con discapacidade poidan configurar os receptores de 
televisión dixital e, moi particularmente, os parámetros 
de visualización: tamaño e cor da fonte de letras, cor de 
fondo, contraste e outros.

e) Outras ferramentas técnicas deseñadas para lles 
facer accesibles os contidos recibidos a través da televi-
sión dixital ás persoas con discapacidade, facilitando o 
manexo do receptor e permitindo unha recepción da tele-
visión dixital sen barreiras e axeitada ao tipo e grao de 
discapacidade.

As administracións públicas, na esfera das súas res-
pectivas competencias, fomentarán a difusión pública 
das medidas de accesibilidade á televisión dixital, coordi-
narán actuacións e sinerxías entre todos os axentes impli-
cados, e desenvolverán plans de investigación, desenvol-
vemento e innovación (I+D+i), co fin de favoreceren a 
implantación e a posta en práctica das tecnoloxías nece-
sarias para que as persoas con discapacidade teñan pleno 
acceso á televisión dixital. Igualmente, as administracións 
públicas implicadas promoverán o desenvolvemento de 
políticas de normalización, códigos de boas prácticas e 
ferramentas que incorporen requisitos de accesibilidade.

Artigo 12. Condicións básicas de accesibilidade da 
publicidade institucional en soporte audiovisual.

1. De conformidade co disposto na Lei 29/2005, do 
29 de decembro, de publicidade e comunicación institu-
cional, aquelas campañas institucionais que se difundan 
en soporte audiovisual preverán sempre nos seus pregos 
de cláusulas os procedementos de acondicionamento 
destinados a permitir que as mensaxes contidas sexan 
accesibles para as persoas con discapacidade e de idade 
avanzada.

2. Para os efectos deste artigo, a accesibilidade com-
prenderá a subtitulación en aberto das mensaxes faladas. 
Para a emisión en lingua de signos das mensaxes faladas 
(sistema de fiestra menor en ángulo da pantalla), a audio-
descrición e a locución de todas as mensaxes escritas que 
aparezan, observarase o regulado pola Lei 27/2007, do 23 
de outubro, pola que se recoñecen as linguas de signos 
españolas e se regulan os medios de apoio á comunica-
ción oral de persoas xordas, con discapacidade auditiva e 
xordocegas. Todos estes procedementos de acondiciona-
mento para permitir a accesibilidade se realizarán con-
forme as normas técnicas establecidas para cada caso.

3. Este artigo será de aplicación exclusiva no ámbito 
da Administración xeral do Estado e nas demais entida-
des integrantes do sector público estatal. 

XEFATURA DO ESTADO
 20082 CORRECCIÓN de erros da Lei 16/2007, do 4 de 

xullo, de reforma e adaptación da lexislación 
mercantil en materia contable para a súa harmo-
nización internacional con base na normativa da 
Unión Europea. («BOE» 281, do 23-11-2007.)

Advertidos erros na publicación da Lei 16/2007, do 4 
de xullo, de reforma e adaptación da lexislación mercantil 
en materia contable para a súa harmonización internacio-

nal con base na normativa da Unión Europea, publicada 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua 
galega número 18, do 7 de xullo de 2007, procédese a 
efectuar a oportuna rectificación:

1. Na disposición adicional oitava, número 1, tres, no 
artigo 13.1 b), páxina 2398, onde di: «b)  Os relativos a 
retribucións e outras prestacións ao persoal. Non obs-
tante, serán deducibles as contribucións dos promotores 
de plans de pensións regulados no texto refundido da Lei 
de regulación dos plans e fondos de pensións, aprobado 
por Real decreto lexislativo 1/2002, do 29 de novembro. 
Estas contribucións imputaranse a cada partícipe na parte 
correspondente, salvo as realizadas de maneira extraordi-
naria por aplicación do artigo 5.3.d) do citado texto refun-
dido da Lei de regulación dos plans e fondos de pensións. 
Serán igualmente deducibles as contribucións para a 
cobertura de continxencias análogas ás dos plans de pen-
sións, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que sexan imputadas fiscalmente ás persoas ás 
cales se vinculen as prestacións.

b) Que se transmita de forma irrevogable o dereito á 
percepción das prestacións futuras.

c) Que se transmita a titularidade e a xestión dos 
recursos en que consistan as contribucións.

Así mesmo, serán deducibles as contribucións efec-
tuadas polas empresas promotoras previstas na Directiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de 
xuño de 2003, relativa ás actividades e á supervisión de 
fondos de pensións de emprego, sempre que se cumpran 
os requisitos regulados nas letras a), b) e c) e as con-
tinxencias cubertas sexan as previstas no artigo 8.6 do 
texto refundido da Lei de regulación dos plans e fondos 
de pensións.», debe dicir: «b) Os relativos a retribucións 
e outras prestacións ao persoal. Non obstante, serán 
deducibles as contribucións dos promotores de plans de 
pensións regulados no texto refundido da Lei de regula-
ción dos plans e fondos de pensións, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 1/2002, do 29 de novembro. Estas con-
tribucións imputaranse a cada partícipe na parte corres-
pondente, salvo as realizadas de maneira extraordinaria 
por aplicación do artigo 5.3.d) do citado texto refundido 
da Lei de regulación dos plans e fondos de pensións. 
Serán igualmente deducibles as contribucións para a 
cobertura de continxencias análogas ás dos plans de pen-
sións, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

1.º Que sexan imputadas fiscalmente ás persoas ás 
cales se vinculen as prestacións.

2.º Que se transmita de forma irrevogable o dereito á 
percepción das prestacións futuras.

3.º Que se transmita a titularidade e a xestión dos 
recursos en que consistan as devanditas contribucións.

Así mesmo, serán deducibles as contribucións efec-
tuadas polas empresas promotoras previstas na Directiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de 
xuño de 2003, relativa ás actividades e a supervisión de 
fondos de pensións de emprego, sempre que se cumpran 
os requisitos anteriores, e as continxencias cubertas 
sexan as previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei 
de regulación dos plans e fondos de pensións.».

2. Na disposición adicional oitava, número 1.Seis, no 
artigo 16.3.1), páxina 2399, onde di: «Dúas entidades que 
forman parte dun grupo que tribute no réxime dos grupos 
de sociedades cooperativas», debe dicir: «Dúas entidades 
que formen parte dun grupo que tribute no réxime dos 
grupos de sociedades cooperativas».

3. Na disposición adicional oitava, número 1.Sete, 
no artigo 19.5, páxina 2399, onde di: «… a que se refire a 
alínea f) do número 1 do artigo 12 desta lei...», debe dicir: 
«… a que se refiere a alínea f) do número 1 do artigo 13 
desta lei». 


