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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
1182 Correcció d’errors de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la 

normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera 
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau.

Havent observat errors a la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la 
normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la 
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, publicada al «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 261, de 30 d’octubre de 2012, i en el seu suplement en català, 
se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 4, al darrer paràgraf, a la primera i segona línies, on diu: «En primer lloc, 
s’estableixen dos nous supòsits d’inversió del subjecte passiu en els casos de lliuraments 
d’immobles.», ha de dir: «En primer lloc, s’estableixen tres nous supòsits d’inversió del 
subjecte passiu, entre d’altres, en els casos de lliuraments de béns immobles.».

A la pàgina 17, article 3.U, segona línia del vuitè paràgraf de la pàgina, on diu: «...
llibre registre de vendes o ingressos que preveu l’article 67.7 del Reglament...», ha de 
dir: «...llibre registre de vendes o ingressos que preveu l’article 68.7 del Reglament...».

A la pàgina 20, a l’article 5.Dos, apartat c’), segona línia, on diu: «...realitzades en el 
mercat secundari, mitjançant la transmissió dels quals s’hauria...», ha de dir: «...
realitzats en el mercat secundari, mitjançant la transmissió dels quals s’hauria...». A 
continuació, en l’última línia d’aquest paràgraf, on diu: «...de la Llei del mercat de 
valors.», ha de dir: «...de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.».
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