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4035 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 42/1994, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administrati-
ves i d’ordre social. («BOE» 40, de 16-2-1995.)

Havent observat errors en el text de la Llei 42/1994, de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
d’ordre social, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 313, de 31 de desembre de 1994, a continuació se 
n’indiquen les rectificacions oportunes:

A la pàgina 378, segona columna, article 11, apartat 
tres, primera línia, on diu: «... l’article 9 no és...», ha de dir: 
«... l’article 10 no és...».

A la pàgina 401, segona columna, article 51, apartat u, 
2, línia tercera, on diu: «... la Llei 17/1989, de 19 de juliol, 
de reforma parcial i adaptació de la legislació mercantil a 
les directives de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
en matèria de societats, i les seves disposicions ...», ha de 
dir: «... la Llei 17/1989, de 19 de juliol, reguladora del règim 
del personal militar professional, i les seves disposici-
ons...».

A la pàgina 405, primera columna, article 65, primer 
paràgraf, línia segona, on diu: «... Llei 17/1989, i se li fa...», 
ha de dir: «... Llei 17/1989, reguladora del règim del perso-
nal militar professional, i se li fa...».

A la pàgina 405, primera columna, article 65, segon 
paràgraf, línia quarta, on diu: «... Llei 7/1988, de 5 d’abril.», 
ha de dir: «... Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del 
Tribunal de Comptes.»

A la pàgina 405, primera columna, article 68, a la 
rúbrica i a la línia tercera, on diu: «... cofinançats per la 
Comunitat Europea,...», ha de dir: «... cofinançats per la 
Unió Europea,...».

A la pàgina 407, segona columna, disposició addicio-
nal tercera, primer paràgraf, línia tercera, on diu: «... Llei 
4/1990, de 29 de juny, en la redacció que en fa la disposi-
ció addicional divuitena de la Llei 31/1991, de 30 de desem-
bre.», ha de dir: «... Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressu-
postos generals de l’Estat per a 1990, en la redacció que 
en fa la disposició addicional divuitena de la Llei 31/1991, 
de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
per a 1992.».

A la pàgina 408, primera columna, disposició addicio-
nal tercera, quart paràgraf, línia quatre, on diu: «... Direc-
ció General de Costos de Personal i Pensions Públiques 
ha...», ha de dir: «... Direcció General de Costos de Perso-
nal i Pensions Públiques del Ministeri d’Economia i 
Hisenda ha...».

A la pàgina 410, primera columna, disposició addicio-
nal divuitena, primer paràgraf, primera línia, on diu: «... 
Llei de l’impost sobre el valor afegit...», ha de dir: «... Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit ...».

A la pàgina 410, primera columna, disposició addicio-
nal dinovena, primer paràgraf, primera línia, on diu: «Es 
proposa modificar l’últim paràgraf de l’apartat dos de l’ar-
ticle 24 de la Llei de l’impost sobre el valor afegit,...», ha 
de dir: «Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat dos de 
l’article 24 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’im-
post sobre el valor afegit,...».

A la pàgina 410, segona columna, disposició addicio-
nal vint-i-dosena, primer paràgraf, a la primera línia, on 
diu: «Els membres del col·lectiu de caminers...», ha de dir: 
«Els membres del personal de caminers...», i a la línia ter-
cera, on diu: «... a les plantilles del personal...», ha de dir: 
«...a les plantilles de personal ...».

A la pàgina 410, segona columna, disposició addicio-
nal vint-i-dosena, segon paràgraf, XXXX línia, on diu: 
«Queda derogat aquest dret,...», ha de dir: «Queda dero-
gat el Decret esmentat, ...».

A la pàgina 410, segona columna, l’epígraf i el text de 
la disposició addicional vint-i-quatrena se substitueixen 
pel següent:

«Disposició addicional vint-i-quatrena. Modificació 
de l’article 75.1 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modifi-
cació del règim econòmic i fiscal de Canàries.

L’article 75.1 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modi-
ficació del règim econòmic i fiscal de Canàries, queda 
redactat en els termes següents:

“Article 75.1 Per als tripulants dels vaixells inscrits en 
el Registre especial de vaixells i empreses navilieres, sub-
jectes a l’impost sobre la renda de les persones físiques 
per obligació personal, té la consideració de dieta excep-
tuada de gravamen el 25 per 100 dels rendiments íntegres 
del treball personal, que s’hagin meritat amb motiu de la 
navegació realitzada en vaixells inscrits en aquest Regis-
tre”.»

A la pàgina 410, segona columna, l’epígraf i el parà-
graf primer de la disposició addicional vint-i-cinquena se 
substitueixen pel següent: «Disposició addicional vint-i-
cinquena. Modificació de l’article 78.1 de la Llei 19/1994, 
de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal 
de Canàries.

L’article 78.1 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modi-
ficació del règim econòmic i fiscal de Canàries, queda 
redactat en els termes següents:».

A la pàgina 414, segona columna, disposició final 
setena, apartat 2, primer paràgraf, segona línia, on diu: «... 
donant-los la ubicació que...», ha de dir: «...donant-los 
l’emplaçament que...».

A la pàgina 414, segona columna, disposició final 
setena, apartat 3, quarta línia, on diu: «...Llei 8/1980, de 10 
de març.», ha de dir: «...Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Es-
tatut dels treballadors.».


