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Tesouro Público os demais beneficios do exercicio,
excepto aqueles cuxa exclusión autorizase o Consello de
Ministros.
Artigo 2.

Procedemento.

1. O Banco de España adoptará as medidas necesarias para o cumprimento do disposto neste real decreto.
Na formulación dos seus balances e contas de resultados
axustarase ás orientacións e instrucións do Banco Central
Europeo que, se é o caso, resulten de aplicación.
2. O disposto neste real decreto non limitará en ningún caso o desenvolvemento apropiado das funcións
atribuídas ao Banco de España dentro do Sistema
Europeo de Bancos Centrais.
Disposición adicional única. Exclusión de determinados
beneficios.
De acordo co establecido no artigo 1.2, os beneficios
xerados e contabilizados sobre os cales se aplicarán as
porcentaxes previstas no artigo 1.1.a) e b), non incluirán
aqueles beneficios que o Consello de Ministros autorice
excluír do réxime de ingreso no Tesouro Público.
Disposición transitoria única. Ingreso dos beneficios
xerados e contabilizados ata o 30 de setembro de 2008.
Excepcionalmente, o ingreso correspondente aos
beneficios xerados e contabilizados ata o 30 de setembro
de 2008 producirase antes do 31 de decembro de 2008.
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
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de 2008, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:
Na páxina 1429, na disposición transitoria única,
quinta liña, onde di: «…segundo redacción anterior á
establecida pola disposición derradeira primeira do presente real decreto …» debe dicir: «…segundo redacción
anterior á establecida pola disposición derradeira segunda
do presente real decreto …».

MINISTERIO
DE ECONOMÍA E FACENDA
20488

CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1794/2008, do 3 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de procedementos
amigables en materia de imposición directa.
(«BOE» 304, do 18-12-2008.)

Advertidos erros no Real decreto 1794/2008, do 3 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de procedementos amigables en materia de imposición directa,
publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en
lingua galega número 14, do 19 de novembro de 2008,
procédese a efectuar as oportunas rectificacións:
Na páxina 1417, no artigo 8.2, as letras e), f) e g) deben
pasar a ser as letras d), e) e f), respectivamente.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

20537

JUAN CARLOS R.

CORRECCIÓN de erros do Real decreto 1793/2008,
do 3 de novembro, polo que se modifica o Regulamento do imposto sobre sociedades, aprobado
polo Real decreto 1777/2004, do 30 de xullo.
(«BOE» 305, do 19-12-2008.)

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

Advertido erro no Real decreto 1793/2008, do 3 de novembro, polo que se modifica o Regulamento do imposto
sobre sociedades, aprobado polo Real decreto 1777/2004,
do 30 de xullo, publicado «Boletín Oficial del Estado»,
suplemento en lingua galega número 14, do 19 de novembro de 2008, procédese a efectuar a oportuna rectificación:
Na páxina 1403, no número 3 do artigo 16, liñas quinta
e sexta, onde di: «... a análise de comparabilidade a que
se refire este número...», debe dicir: «... a análise de comparabilidade a que se refire o número anterior...».

Dado en Madrid o 12 de decembro de 2008.

O vicepresidente segundo do Goberno
e ministro de Economía e Facenda,
PEDRO SOLBES MIRA

20396

CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1804/2008, do 3 de novembro, polo que se desenvolve a Lei 36/2006, do 29 de novembro, de
medidas para a prevención da fraude fiscal, se
modifica o Regulamento para a aplicación do
réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos
e dos incentivos fiscais ao mecenado, aprobado polo Real decreto 1270/2003, e se modifican e aproban outras normas tributarias.
(«BOE» 303, do 17-12-2008.)

Advertidos erros no Real decreto 1804/2008, do 3 de
novembro, polo que se desenvolve a Lei 36/2006, do 29 de
novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal,
se modifica o Regulamento para a aplicación do réxime
fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos
fiscais ao mecenado, aprobado polo Real decreto
1270/2003, e se modifican e aproban outras normas tributarias, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega número 14, do 19 de novembro

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
20582

CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1614/2008, do 3 de outubro, relativo aos requisitos zoosanitarios dos animais e dos produtos
da acuicultura, así como á prevención e ao control de determinadas enfermidades dos animais
acuáticos. («BOE» 306, do 26-12-2008.)

Advertidos erros no Real decreto 1614/2008, do 3 de
outubro, relativo aos requisitos zoosanitarios dos animais
e dos produtos da acuicultura, así como á prevención e ao
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control de determinadas enfermidades dos animais acuáticos, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega número 12, do 1 de novembro de
2008, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:
Na páxina 1157, primeira columna, artigo 10.3, derradeira liña, onde di: «… os artigos 46.3, 47.4 e 49», debe
dicir: «… os artigos 46.2, 47.5 e 49».
Na páxina 1160, segunda columna, artigo 31.1, derradeira liña, onde di: «…para a súa transformación complementaria.», debe dicir: «… para o consumo humano ou
para a súa transformación complementaria».
Na páxina 1162, segunda columna, segundo parágrafo, onde di: «… artigo 46.3», debe dicir: «… artigo
46.2».
Na páxina 1164, primera columna, segundo parágrafo
do artigo 49, liña 7, onde di: «… no artigo 46.3 ou no artigo
47.4…», debe dicir: «… no artigo 46.2 ou no artigo 47.5».
Na páxina 1165, artigo 56, liña 5, onde di: «… artigos 6,
47.2, 48.1 e 53.1 …», debe dicir: «…artigos 6, 47.2, 47.3, 48
e 53.1…».
Na páxina 1167, segunda columna, parte I.B.2, no
punto para explotacións de acuicultura de moluscos,
debe suprimirse a liña «Centro de expedición, centro de
depuración».
Na mesma páxina, segunda columna, parte II.B.1,
onde di: «13. Capacidade máxima», debe dicir: «15. Capacidade máxima».
Na páxina 1168, primeira columna, parte II.B.2.,
segundo parágrafo, onde di: «… establecemento de transformación autorizado.», debe dicir: «…establecemento de
transformación autorizado; e nos centros de expedición e
depuración información sobre a subministración e a vertedura de augas».
Na páxina 1169, anexo III, parte A, segunda columna,
onde di: «Programa de vixilancia (art. 41.1)», debe dicir:
«Programa de vixilancia (art.41)», e onde di: «Programa
de erradicación (art.41.2)», debe dicir: «Programa de erradicación (art. 41)».
Na mesma páxina, anexo III, parte B, segunda columna,
Categoría II, onde di: «… aprobado conforme o artigo 41.1»,
debe dicir: «… aprobado conforme o artigo 41». Na categoría IV, onde di: «… aprobado conforme o artigo 41.2», debe
dicir: «… aprobado conforme o artigo 41.».
Na mesma páxina, anexo III, parte B, sétima columna,
onde di: «Requisitos específicos conforme o artigo 41.1.»,
debe dicir: «Requisitos específicos conforme o artigo 41.»,
e onde di: «Requisitos específicos conforme o artigo
41.2», debe dicir: «Requisitos específicos conforme o
artigo 41».
Na páxina 1172, anexo V, segunda columna, letra b),
onde di: «… en virtude do artigo 46.3», debe dicir: «… en
virtude do artigo 46.2».

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
E MEDIO RURAL E MARIÑO
20680

REAL DECRETO 2090/2008, do 22 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de
desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, do 23
de outubro, de responsabilidade ambiental.
(«BOE» 308, do 23-12-2008.)

A Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade
ambiental, por medio da cal se incorpora ao ordenamento xurídico interno a Directiva comunitaria
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2004/35/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do
21 de abril de 2004, sobre responsabilidade ambiental
en relación coa prevención e reparación de danos
ambientais, establece un novo réxime xurídico de reparación de danos ambientais de acordo co cal os operadores que ocasionen danos ao ambiente ou ameacen
con ocasionalo deben adoptar as medidas necesarias
para previr a súa causación ou, cando o dano se producise, para devolver os recursos naturais danados ao
estado en que se encontraban antes de se causar o
dano. Con tal finalidade, a Lei 26/2007, do 23 de outubro,
establece, no seu anexo II, un marco xeral de actuación
que deberá observar a administración competente á
hora de determinar de que maneira se debe reparar o
dano ao solo, á auga, á costa ou ás especies silvestres e
os hábitats, en función do recurso natural de que
se trate.
Por outra parte, a Lei 26/2007, do 23 de outubro,
prevé que os operadores previstos no seu anexo III
constitúan garantías financeiras coas que facer fronte ás
responsabilidades ambientais en que poidan incorrer.
Para fixar a cobertura de tales garantías cómpre dispor
dun método de cálculo eficaz e homoxéneo, que non
xere distorsións no funcionamento do mercado interior
e permita definir con precisión e un grao mínimo de
certeza o montante económico do risco ambiental a que
está exposto un operador no desenvolvemento das súas
actividades económicas e profesionais. Así, o artigo 24
da Lei 26/2007, do 23 de outubro, establece que o
Goberno deberá establecer os criterios técnicos que
permitan avaliar a intensidade e a extensión do dano
ambiental e determinar o método que garanta unha
avaliación homoxénea dos escenarios de riscos e dos
custos de reparación asociados a cada un deles e asegure unha delimitación uniforme da definición das
coberturas que resulten necesarias para cada actividade
ou instalación.
En relación con ambas as cuestións, a disposición
derradeira terceira da Lei 26/2007, do 23 de outubro,
contén a habilitación de desenvolvemento a favor do
Goberno, ao cal faculta para, logo de consultar as
comunidades autónomas, ditar no seu ámbito de competencias as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución do capítulo IV, relativo ao
réxime xurídico das garantías financeiras, e dos anexos
da lei, entre os cales se inclúen o anexo I sobre criterios para determinar a significatividade do dano nas
especies silvestres ou nos hábitats, o anexo II sobre
reparación do dano ambiental e o anexo VI sobre a
información que as administracións públicas deben
facilitar ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio
Rural e Mariño en materia de responsabilidade ambiental. En definitiva, este regulamento aborda un desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, do 23 de outubro,
cumpríndose o disposto nesa mesma disposición
derradeira terceira respecto á obriga temporal de o
aprobar antes do 31 de decembro de 2008.
O regulamento conta cun total de 46 artigos, agrupados en tres capítulos, sete disposicións adicionais e
dúas derradeiras, así como dous anexos.
O capítulo I contén as disposicións xerais e inclúe
catro artigos sobre definicións, cooperación entre administracións públicas, recompilación e difusión de información relevante para a reparación do ambiente e concorrencia de normas aplicables. En relación coa
cooperación e colaboración entre administracións
públicas, créase a Comisión técnica de prevención e
reparación de danos ambientais, integrada por representantes da Administración xeral do Estado e das
comunidades autónomas, e cuxo propósito xeral é facilitar o intercambio de información e o asesoramento en
materia de responsabilidade ambiental. No deseño
desta Comisión optouse por unha configuración flexi-

