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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE FOMENT
3751 Correcció d’errors del Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl.

Havent observat errors en el Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl, publicat en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 270, de 9 de novembre de 2011, i en el seu suplement en català, se’n fan 
les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 13, últim paràgraf de l’article 14, on diu: «Quan no es coneguin les 
reserves del recurs extraïble, el valor de capitalització, V, és el resultat de dividir el cànon 
d’extracció constant, R, entre el tipus de capitalització, r3, en sòl rural.», ha de dir: 
«b) Quan no es coneguin les reserves del recurs extraïble, el valor de capitalització, V, 
és el resultat de dividir el cànon d’extracció constant, R, entre el tipus de capitalització, r3, 
en sòl rural.».

A la pàgina 14, a l’article 15, apartat b), on diu: «Vr= Valor de les instal·lacions de 
l’explotació l’any t, segons el que estableix l’article 22, en euros.», ha de dir: «Vr= Valor de 
les instal·lacions de l’explotació l’any t, segons el que estableix l’article 18, en euros.».

A la pàgina 25, a l’annex IV, primer paràgraf, on diu: «Per a la determinació de les 
primes de risc a què es refereix l’apartat 4 de l’article 22 d’aquest Reglament, s’utilitzen 
com a referència els percentatges següents en funció del tipus d’immoble:», ha de dir: 
«Per a la determinació de les primes de risc a què es refereix l’apartat 3 de l’article 22 
d’aquest Reglament, s’utilitzen com a referència els percentatges següents en funció del 
tipus d’immoble:».
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