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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8626 Correcció d’errors del Reial Decret Llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten 

mesures urgents per a reparar els danys causats pels moviments sísmics 
succeïts l’11 de maig de 2011 a Llorca, Múrcia.

S’han advertit errors en el Reial Decret Llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten 
mesures urgents per a reparar els danys causats pels moviments sísmics que van tindre 
lloc l’11 de maig de 2011 a Llorca, Múrcia, publicat en el «Boletín Oficial del Estado», 
suplement en valencià número 115, de 14 de maig de 2011 i, per tant, s’efectuen les 
rectificacions oportunes:

En la pàgina 6, apartat tercer de l’article 12, Beneficis fiscals, on diu: «3. L’exempció 
de les quotes en els tributs assenyalats en l’apartat anterior comprendrà la dels recàrrecs 
legalment autoritzats sobre el tribut», ha de dir: «3. L’exempció i la reducció de les quotes 
en els tributs assenyalats en els apartats anteriors comprendran les dels recàrrecs 
legalment autoritzats sobre els tributs.».

En la pàgina 6, apartat quart de l’article 12, Beneficis fiscals, on diu: «4. Els contribuents 
que, tenint dret a l’exempció que establix este article,…», ha de dir: «4. Els contribuents 
que, tenint dret als beneficis establits en els apartats anteriors d’este article,…».

En la pàgina 7, article 12, Beneficis fiscals, ha d’afegir-se un apartat 8, amb el contingut 
següent:

«8. Estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les 
ajudes excepcionals per danys personals a les quals es referix l’article 2.»

En la pàgina 7, article 13, Reduccions fiscals especials per a les activitats agràries:

En la primera i segona línies, on diu: «Per a les explotacions i activitats agràries 
localitzades en l’article 1 d’este reial decret llei i d’acord amb les previsions que conté  
l’apartat 4.1 de l’article 37 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit», ha de dir: «Per 
a les explotacions i activitats agràries localitzades en l’àmbit d’aplicació al qual es referix 
l’article 1 d’este reial decret llei, i d’acord amb les previsions contingudes en l’apartat 4.1r 
de l’article 37 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit».

En la sèptima línia, on diu: «Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí», ha de dir: 
«Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí».

 En l’octava línia i següents, on diu: «Orde EHA/1034/2011, de 25 d’abril, per la qual es 
reduïxen per al període impositiu 2010 els índexs de rendiment net i l’índex corrector per 
pinsos adquirits a tercers aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per 
diverses circumstàncies excepcionals.», ha de dir: «Orde EHA/3063/2010, de 25 de 
novembre, per la qual es desenrotllen per a l’any 2011 el mètode d’estimació objectiva de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost 
sobre el Valor Afegit.».

En la pàgina 7, en l’article 14.3, en la primera línia, on diu: «La Seguretat Social 
autoritza», ha de dir: «La Seguretat Social autoritzarà».
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