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DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
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Correcció d’errors del Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a
l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació.

Havent observat errors en la publicació del Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de
mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 89, de 13 d’abril de 2010, i en el seu suplement en català, se’n
fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 15, a la condició 3a del número 7 de l’article 22 de la Llei 20/1991, de 7 de
juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries, on diu:
«3a Que el destinatari de l’operació actuï en la condició d’empresari o professional, o, si no
és així, que la base imposable d’aquella, impost sobre el valor afegit exclòs, sigui superior
a 300 euros.», ha de dir: «3a Que el destinatari de l’operació actuï en la condició d’empresari
o professional, o, si no és així, que la base imposable d’aquella, impost general indirecte
canari exclòs, sigui superior a 300 euros.».
A la pàgina 15, al primer paràgraf del número 8 de l’esmentat article 22, de la
Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal
de les Canàries, on diu: «En relació amb els casos de modificació de la base imposable
compresos al número 6 anterior, s’apliquen les regles següents:», ha de dir: «En relació
amb els casos de modificació de la base imposable compresos als números 6 i 7 anteriors,
s’apliquen les regles següents:».
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