
Suplement núm. 13 Any 1991 10

3884 CORRECCIÓ d’errades de la Llei 31/1990, de 27 
de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1991. («BOE» 39, de 14-2-1991.)

Havent observat errades en el text de la Llei 31/1990, 
de 27 de desembre, publicada en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 311, del 28, i en el seu suplement en 
català, a continuació se n’indiquen les rectificacions opor-
tunes referides a la versió en llengua catalana: 

Pàgina 203. Art. 16 (art. 89.1 segon paràgraf), on diu: 
«No estan obligats a presentar...», ha de dir: «No estan 
obligades a presentar...». 

Pàgina 208. Art. 26. Sis, 4t paràgraf, 2a línia, on diu: 
«... presidents de la sala...», ha de dir: «... presidents de 
sala ...». 

Pàgina 210. Art. 34, 3a línia, on diu: «... Ministeri del 
departament...», ha de dir: «... ministre del departa-
ment...». 

Pàgina 212. Art. 38. U. b), quadre «Corts Generals», on 
diu: «Multiplicador», ha de dir: «Cos». 

Pàgina 212. Art. 38. Dos. 5a línia, on diu: «... s’ha de 
tenir en compte...», ha de dir: «... s’han de tenir en 
compte...». 

Pàgina 214. Art. 41. Tres, 7a línia, on diu: «... s’han de 
revisar d’ofici a instància de part,...», ha de dir: «... s’han 
de revisar d’ofici o a instància de part,...». 

Pàgina 214. Art. 41. Quatre. 2n paràgraf, 5a línia, on 
diu: «... de pressupost generals de l’Estat...», ha de dir: «... 
de pressupostos generals de l’Estat...». 

Pàgina 215. Art. 42. Sis, 3a línia, on diu: «... de pressu-
postos general de l’Estat...», ha de dir: «... de pressupos-
tos generals de l’Estat...». 

Pàgina 217. Art 47. Dos. B, on diu: «1. Pensions...», ha 
de dir: «Pensions...». 

Pàgina 223. Art. 74 (art. 59, 3a línia), on diu: «... no 
hagin estat exempts de l’impost...», ha de dir: «... no hagin 
estat subjectes o hagin estat exempts de l’impost...». 

Pàgina 223. Capítol II. Secció 1a títol, on diu: «Impos-
tos sobre transmissions patrimonials i actius jurídics...», 
ha de dir: «Impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics...». 

Pàgina 227. Art. 83. Dos, 5a línia, on diu: «... fixat en 
paràgraf primer», ha de dir: «... fixat al paràgraf primer». 

Pàgina 229. Art. 91. Percentatge de participació de les 
comunitats autònomes en els ingressos de l’Estat durant 
el quinquenni 1987-1991, aplicables a partir de l’1 de gener 
de 1991, on diu: «... Andalusia .... 1,2220812», ha de dir: 
«Andalusia .... 2,2220812». 

Pàgina 229. Art. 92. U. 3a línia. Participació de les 
comunitats autònomes en els ingressos de l’Estat, on diu: 
«... dels que resulta d’aplicar...», ha de dir: «... dels que 
resulten d’aplicar...». 

Pàgina 230. Art. 97. Punt quatre, on diu: «Quart. El 
Govern...», ha de dir: «Quatre. El Govern...». 

Pàgina 231. Art. 98. Dos. 2a línia, on diu: «... Llei 3/1987, 
de 25 d’abril, de societats anònimes laborals...», ha de dir: 
«... Llei 3/1987, de 2 d’abril, general de cooperatives, i la 
Llei 15/1986, de 25 d’abril, de societats anònimes labo-
rals,...». 

Pàgina 231. Art. 98. Punt quatre, on diu: «Quart. Els 
òrgans...», ha de dir. «Quatre. Els òrgans...». 

Pàgina 236. Art. 103. Quatre. 3, 3r paràgraf, 2a línia, on 
diu: «... s’ha d’ajustar al que disposen...», ha de dir: «... 
s’han d’ajustar al que disposen ...». 

Pàgina 243. Disposició addicional vint-i-unena. Tres. 
a). 2a línia, on diu: «... al qual correspon...», ha de dir: «... 
al qual corresponen...». 

Pàgina 245. Disposició transitòria vuitena, «in fine», 
on diu: «... tal com queda redactada per l’article 77 
d’aquesta Llei», ha de dir: «... tal com queda redactada per 
l’article 79 d’aquesta Llei». 

Pàgina 247. Annex I. Programes: Pensions de classes 
passives (línia 28), capítols I a VIII, on diu: «468.147.327», 
ha de dir: «469.020.490». 

Pàgina 248. Annex I. Programes: Ensenyaments nàu-
tics i aeronàutics (línia 12), capítols I a VIII, on diu: 
«1.572.407», ha de dir: «1.922.407». 

Pàgina 249. Annex I. Programes: Explotació del sis-
tema de circulació aèria (línia 28, 8), capítols I a VIII, on 
diu: «29.187.967», ha de dir: «28.837.967». 

Així mateix, la xifra que ha de figurar en el total dels 
capítols I a VIII de l’annex I és la de 19.525.052.239 milers 
de pessetes, en lloc de 19.525.052.293 milers de pessetes 
que figura al text del «Butlletí Oficial de l’Estat» (pàgina 
38684). 

Pàgina 251. Annex II. Segon. Nou, secció 20, lletres d) 
i e), on diu: «... d) Suprimit», ha de dir: «... d) El crèdit 
20.731.F.03.742 “A l’Institut per a la Diversificació i Estalvi 
de l’Energia”». 

Pàgina 251. Annex II. Segon. Nou, secció 20, lletres d) 
i e), on diu: «... e) (Nou) el crèdit 20.731.F.03.742 “A l’Institut 
per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia”», ha de dir: «... 
e) S’ha de suprimir com a conseqüència de l’anterior, ja 
que passa a ser la lletra d).». 

Pàgina 254. Annex V. Formació professional de segon 
grau: Altres branques: línies 1a i 8a, on diu: «Despeses del 
personal...», ha de dir: «Despeses de personal...».


