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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
4506 Correcció d’errors del Reial decret 191/2010, de 26 de febrer, pel qual es 

modifica el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol.

Havent observat errors en el Reial decret 191/2010, de 26 de febrer, pel qual es 
modifica el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 
de juliol, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 53, de 2 de març de 2010, i en 
el seu suplement en català, se’n fan les modificacions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana:

A la pàgina 30, a l’apartat vint-i-sis, que modifica l’article 30 del Reglament dels impostos 
especials, a l’apartat A) 2.b) 4t de la disposició esmentada, on diu: «... en aplicació de 
l’article 161, apartat 5, de l’article 176...», ha de dir: «… en aplicació de l’article 176…».

A la pàgina 53, a l’apartat quaranta-nou, que modifica l’article 55 del Reglament dels 
impostos especials, a l’apartat 1.b) de la disposició esmentada, on diu: «... el grau plat 
adquirit...», ha de dir: «... el grau Plat adquirit...».

A la pàgina 70, a l’apartat setanta-vuit, que introdueix un article 108 ter en el Reglament 
dels impostos especials, al paràgraf primer, on diu: «... les lletres f) i g) del 46.1 de la 
Llei...», ha de dir: «... les lletres f) i g) de l’article 46.1 de la Llei...».

A la mateixa pàgina, al paràgraf quart, on diu: «... les lletres f) i g) del 46.1 de la Llei...», 
ha de dir: «... les lletres f) i g) de l’article 46.1 de la Llei...».
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