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Disposició addicional trenta-unena, on diu: «L’article 
61 de l’apartat 2 de la Llei general tributària queda redac-
tat de la manera següent», ha de dir: «L’article 61, apartat 
dos, de la Llei general tributària queda redactat de la 
manera següent». 

Disposició addicional trenta-dosena, on diu: «Llei 
50/1980», ha de dir: «Llei 74/1980». 

Disposició addicional trenta-setena. S’hi ha omès el 
terme «trenta-setena». 

Disposició addicional trenta-vuitena, on diu: «el cobra-
ment de les despeses», ha de dir: «el recobrament de les 
despeses». 

Disposició addicional trenta-novena, on diu: «afec-
tats», ha de dir: «afectes»; on diu: «sobre la base del pres-
supost», ha de dir: «sobre la base de la proposta». 

Disposició derogatòria primera, on diu: «ordre de con-
cessió», ha de dir: «ordre ministerial de concessió». 

Annex I. Primer paràgraf, on diu: «organismes autò-
noms i en els dels altres ens», ha de dir: «organismes 
autònoms i/o en els dels altres ens». 

Annex I. Segon. Dos, on diu: «crèdit 12.10.134.134.C.C.491 
que, amb caràcter de transferències corrents i dins dels 
recursos pressupostaris, es dediquen», ha de dir: «crèdit 
12.10.134,C.491 que, amb caràcter de transferències cor-
rents i dins dels recursos pressupostaris, es dedica». 

Annex I. Segon. Tres, on diu: «crèdit 12.08.134,134,A. 
A.491», ha de dir: «crèdit 12.08.134,A.491». 

Annex I. Segon. Vint-i-nou a), on diu: «Els conceptes 
de l’article 42, Indemnitzacions per raó de serveis, del ser-
vei 02, programa 631 k»: ha de dir: «Els conceptes de l’ar-
ticle 23, Indemnitzacions per raó de serveis, del servei 02, 
programa 631 H». 

Annex I. Segon. Vint-i-nou. c), on diu: «El crèdit 
21.02.631, K.822.08», ha de dir: «El crèdit 
31.02.53H.822.08». 

CAP DE L’ESTAT
10108 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 46/1985, de 27 

de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1986. («BOE» 98, de 24-4-1986.)

Havent observat errors en el text de la Llei 46/1985, de 25 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1986, 
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 311, de 28 
de desembre, es formulen a continuació les rectificacions 
oportunes referides a la versió en llengua catalana: 

Article sis. U. D).-Ampliació de crèdits, on diu «... en 
els apartats 1r, 1, a), i 2n, 2, 5, 12 i 23», ha de dir: «... en els 
apartats 1r, 1.a) i 1r, 2, 5, 13 i 24». 

Article dotze. U.-A l’últim paràgraf, on diu: «Als efectes 
de les pensions», ha de dir: «Únicament als efectes de les 
pensions». 

Article vint-i-quatre. Dos.-A la taula II, en el quadre 
corresponent a l’Administració de justícia, en el cinquè 
índex multiplicador, on diu: «3,00» ha de dir: «3,25». 

Article vint-i-cinc. Dos.-Al final del primer paràgraf, on 
diu: «de 29 de desembre», ha de dir: «de 30 de desembre». 

Article vint-i-sis. Dos, a), on diu: «... d’incapacitat a la 
quantitat de 322.509 pessetes mensuals», ha de dir: «... d’in-
capacitat a la quantitat de 322.509 pessetes anuals». 

Article quaranta-sis. Set.-En el segon paràgraf, on diu: 
«tributària per aquest impost», ha de dir: «tributa per 
aquest impost». 

Article seixanta-nou. Dos.-A l’apartat a), on diu: «Supri-
mir organismes autònoms i entitats públiques creades», 
ha de dir: «Suprimir organismes autònoms i entitats públi-
ques creats». 

A l’apartat b), on diu: «organismes autònoms i entitats 
públiques creades», ha de dir: «organismes autònoms i 
entitats públiques creats». 


