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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
4961 Correcció d’errors del Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual 

s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les 
entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense 
fins lucratius.

Havent observat errors en el text del Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual 
s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins 
lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius, publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 283, de 24 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 41, paràgraf desè i paràgraf catorzè, on diu: «…1. ‘’Ingressos de l’entitat per 
l’activitat pròpia’’ i, si s’escau, de l’import net…», ha de dir: «…1. ‘’Ingressos de l’activitat 
pròpia’’ i, si s’escau, l’import net…».

A la pàgina 45, última línia del paràgraf c) del punt 1, on diu: «…del resultat 
d’explotació.», ha de dir: «…de l’excedent de l’activitat.».

A la pàgina 46, última línia dels paràgraf g) i j), on diu: «…del resultat d’explotació.», 
ha de dir: «…de l’excedent de l’activitat.».

A la pàgina 48, penúltim paràgraf, lletra c), on diu: «…valor més gran dels actius.», ha 
de dir: «…valor més gran dels actius i cobraments de dividends.».

A la pàgina 57, a la segona columna de la taula, número 18, on diu: «18. Impostos 
sobre beneficis**», ha de dir: «18. Impostos sobre beneficis».

A la pàgina 59, segona línia, on diu: «…comenten les normes de registre i valoració 
que recull aquesta adaptació.», ha de dir: «…comenten la informació continguda en els 
altres documents que integren els comptes anuals.». A continuació, en el paràgraf 
següent, se suprimeix des d’on diu «llevat de la informació» fins al final del paràgraf.

A la pàgina 61, paràgraf setè, segona línia, on diu: «…que assenyala la lletra 
anterior…», ha de dir: «…que assenyala el número anterior…».

A la pàgina 65, en el quart quadre, denominat D) Recursos econòmics utilitzats en 
l’activitat, fila novena, on diu: «Altres despeses d’explotació», ha de dir: «Altres despeses 
de l’activitat».

A la pàgina 67, en el quadre denominat II. Recursos econòmics totals utilitzats per 
l’entitat, fila novena, on diu: «Altres despeses d’explotació», ha de dir: «Altres despeses 
de l’activitat».

A la pàgina 72, en el quadre referent a les despeses d’administració, columna tercera, 
on diu: «Llei 50/2004», ha de dir: «Llei 50/2002».

A la pàgina 75, immediatament a continuació del quadre, on diu: «16. Inventari», ha 
de dir: «17. Inventari».

A la pàgina 80, segona línia, on diu: «…comenten les normes de registre i valoració 
que recull aquesta adaptació.», ha de dir: «…comenten la informació continguda en els 
altres documents que integren els comptes anuals.». A continuació, en el paràgraf 
següent, se suprimeix des d’on diu «llevat de la informació» fins al final del paràgraf.

A les pàgines 92 i 107, en el quadre referent a les despeses d’administració, columna 
tercera, on diu: «Llei 50/2004», ha de dir: «Llei 50/2002».

A la pàgina 115, paràgraf setè, on diu: «Comprèn els recursos propis…», ha de dir: 
«Comprèn el patrimoni net…».

A la pàgina 126, paràgraf vuitè, quarta línia, on diu: «…valor raonable…», ha de dir: 
«…valor en llibres…». En el mateix paràgraf se suprimeix l’última frase: «En els dos 
casos, es pot originar el resultat corresponent.».
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