
672 Dijous 1 d’abril 2004 Suplement núm. 3

CAP DE L’ESTAT
4772 CORRECCIÓ d’errors de la Llei Orgànica 15/2003,

de 25 de novembre, per la qual es modifica
la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novem-
bre, del Codi Penal. («BOE» 65, de 16-3-2004.)

Advertits errors en la Llei Orgànica 15/2003, de 25
de novembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, de 26
de novembre de 2003, es procedix a efectuar les opor-
tunes rectificacions:

En la pàgina 41856, primera columna, «Setanta-set»,
modificació de l’article 234, on diu: «Es modifica l’article
234 (...)», ha de dir: «Es modifica el paràgraf primer de
l’article 234 (...)».

En la mateixa pàgina i columna, «Setanta-nou», modi-
ficació de l’article 244, on diu: «Es modifica l’apartat 1
de l’article 244 (...)», ha de dir: «Es modifica el paràgraf
primer de l’apartat 1 de l’article 244 (...)».

5049 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 32/2003, de 3
de novembre, General de Telecomunicacions.
(«BOE» 68, de 19-3-2004.)

Advertits errors en la Llei 32/2003, de 3 de novem-
bre, General de Telecomunicacions, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 264, de 4 de novembre
de 2003, es procedix a efectuar les oportunes rectifi-
cacions:
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En la pàgina 38920, disposició final primera, primera
columna, apartat sis, primer paràgraf, on diu: «Sis. S’afig
una disposició addicional sexta...», ha de dir: «Sis. S’afig
una nova disposició addicional sèptima...».

En la mateixa pàgina, disposició final primera, primera
columna, apartat sis, segon paràgraf, on diu: «Disposició
addicional sexta. Foment de la Societat de la Informació»,
ha de dir: «Disposició addicional sèptima. Foment de
la Societat de la Informació».

5285 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 61/2003, de 30
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Es-
tat per a l’any 2004. («BOE» 72, de 24-3-2004.)

Advertits errors en la Llei 61/2003, de 30 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2004,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 313,
de 31 de desembre de 2003, es procedix a efectuar
les oportunes rectificacions:

En la pàgina 46.793, article 10, Apartat u, primera
columna, on diu: ... «5. Autoritzar les generacions de
crèdit a què es referix la disposició addicional vint-i-una,
bis, d’esta llei»; ha de dir: «5. Autoritzar les generacions
de crèdit a què es referix la disposició addicional vint-i-dos
d’esta llei».

En la mateixa pàgina, article 10, apartat Quatre, primera
columna, on diu: ... «1. Autoritzar ... què es referix la dis-
posició addicional vint d’esta llei.»; ha de dir: «1. Au-
toritzar ... què es referix la disposició addicional vint-i-una
d’esta llei.».

En la mateixa pàgina, article i apartat, on diu: ... «2. Au-
toritzar ... previstes en la disposició addicional vint-i-dos
d’esta llei.»; ha de dir: «2. Autoritzar ... previstes en
la disposició addicional vint-i-quatre d’esta llei.».


