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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 38 • Dimecres 13 de febrero de 2008 • Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2487 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors 
i usuaris i altres lleis complementàries.

Havent observat errors en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i 
altres lleis complementàries, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 287, de 30 
de novembre de 2007, i en el suplement en català número 37, d’1 de desembre de 2007, 
se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 5046, segona columna, quart paràgraf, línia catorze, on diu: «...es dedueix 
clarament de l’article 49, apartat 13…», ha de dir: «...es dedueix clarament de la lletra k) 
de l’article 49.1…».

A la pàgina 5047, primera columna, cinquè paràgraf, on diu: «…al professional, com és 
el cas dels impostos…», ha de dir: «…al professional, com els impostos…».

A la pàgina 5055, article 31, primer paràgraf, primera línia, on diu: «Els comptes anuals 
de l’entitat s’han de dipositar…», ha de dir: «Els comptes anuals de les associacions de 
consumidors i usuaris s’han de dipositar…».

A la pàgina 5055, article 32.2, última línia, on diu: «…dipòsit i accés que regula aquest 
article», ha de dir: «…dipòsit i accés que regula aquest capítol».

A la pàgina 5056, article 35.1, tercera línia, on diu: «…que prohibeixen els articles 23.3 
i 27…» ha de dir: «que prohibeixen els articles 23.3, 27 i 28…».

A la pàgina 5061, article 62, apartats 1 i 2, on diu: «…consumidors…», ha de dir:  
«…consumidors i usuaris…».

A la pàgina 5061, article 62, apartats 3 i 4, on diu: «…consumidor…», ha de dir:  
«…consumidor i usuari...».

A la pàgina 5061, article 65, on diu: «…consumidors…», ha de dir: «…consumidors  
i usuaris…».

A la pàgina 5061, article 67.1, primer paràgraf, segona línia, on diu: «…que contenen 
els articles 82 a 91…», ha de dir: «…que contenen els articles 82 a 91, tots dos 
inclusivament,…».

A la pàgina 5061, article 67.1, segon paràgraf, segona línia, on diu: «…quan el 
professional…», ha de dir: «…quan l’empresari…».

A la pàgina 5062, article 67.2, primer paràgraf, tercera línia, on diu: «…en els arti- 
cles 92 a 106 i en els articles 114 a 126,…», ha de dir: «…en els articles 92 a 106, tots dos 
inclusivament, i en els articles 114 a 126, tots dos inclusivament,…».

A la pàgina 5065, article 87.6, a les línies tercera i setena, on diu: «…consumidor…», 
ha de dir: «…consumidor i usuari…», i a la línia catorzena, on diu: «…professional…», ha 
de dir: «…empresari…».


