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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
20396 Correcció d’errors del Reial decret 1804/2008, de 3 de novembre, pel qual es 

desplega la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció 
del frau fiscal, es modifica el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les 
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, aprovat 
el Reial decret 1270/2003, i es modifiquen i s’aproven altres normes 
tributàries.

Havent observat un error en el Reial decret 1804/2008, de 3 de novembre, pel qual es 
desplega la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, 
es modifica el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, aprovat pel Reial decret 1270/2003, i es 
modifiquen i s’aproven altres normes tributàries, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», 
número 278, de 18 de novembre de 2008, i en el seu suplement en català, se’n fa la 
rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 2, al apartat II del preàmbul, primera línia, on diu: «... Llei 58/2033, de 17 
de desembre, general tributària, realitzada...», ha de dir: «... Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, realitzada...».

A la pàgina 8, a la disposició transitòria única, línia quarta, on diu: «… segons la 
redacció anterior a l’establerta per la disposició final primera del present Reial decret…», 
ha de dir: «… segons la redacció anterior a l’establerta per la disposició final segona del 
present Reial decret…».
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