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CAP DE L’ESTAT
3864 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 41/1994, de 30 

de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1995. («BOE» 38, de 14-2-1995.)

Havent observat errors en el text de la Llei 41/1994, de 
30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 
a 1995, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 
313, de 31 de desembre de 1994, i en el seu suplement en 
català, a continuació se n’indiquen les rectificacions opor-
tunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 323, article 34, apartat u, segona línia, on 
diu: «... d’abonament de 1994, s’han de fixar...», ha de dir: 
«... d’abonament de 1995, s’han de fixar...».

A la pàgina 324, article 37, apartat cinc, vuitena línia, 
on diu: «... de desembre de 1988,...», ha de dir: «... de 
desembre de 1989,...».

A la pàgina 324, article 38, apartat u, sisena línia, on 
diu: «... excedeixi 265.332 pessetes ...», ha de dir: «... exce-
deixi 265.322 pessetes...».

A la pàgina 330, article 62, apartat sis, paràgraf a), pri-
mera línia, on diu: «... la Llei de fundacions...», ha de dir: 
«... la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions...». 

A la pàgina 332, article 70, a la tarifa de l’impost sobre 
successions i donacions, s’han d’afegir els trams següents 
a l’escala:

Base
liquidable

fins a pessetes

Quota 
íntegra

Pessetes

Resta base
liquidable 

fins a pessetes

Tipus 
aplicable 

(percentatge)

24.690.000 3.567.408 12.343.000 21,25 %
37.033.000 6.190.295 24.679.000 25,50 %
61.712.000 12.483.440 61.712.000 29,75 %

123.424.000 30.842.760 Excés 34,00 %

A la pàgina 336, secció 5a, en el títol, on diu: «Impos-
tos especials», ha de dir: «Impostos locals».

A la pàgina 338, article 76, apartat u, 12è, cinquena 
línia, on diu: «Aquest epígraf comprèn:», ha de dir: «Nota: 
aquest epígraf comprèn:».

A la pàgina 351, article 105, apartat dos, 5.1, grup de 
cotització 1, on diu: «277.100», ha de dir: «277.110».

A la pàgina 352, article 105, apartat tres, 4, últim parà-
graf, última línia, on diu: «... 100 per 100.», ha de dir: «... 1 
per 100.».

A la pàgina 353, article 105, apartat deu, a), segon 
paràgraf, primera línia, on diu: «... 2.780 pessetes...», ha 
de dir: «... 2.870 pessetes...».

A la pàgina 357, disposició addicional vint-i-vuitena, 
tercer paràgraf, última línia, on diu: «... disposició addicio-
nal dinovena...», ha de dir: «... disposició addicional vin-
tena...»

A la pàgina 357, s’ha d’afegir com a títol de la disposi-
ció addicional trenta-unena: «Aprovació d’un pla de 
modernització del comerç interior».

A la pàgina 358, s’ha d’afegir com a títol de la disposi-
ció addicional trenta-dosena: «Denominació de l’antiga 
carretera N-III».

A les pàgines 359 i següents, annex I, Distribució dels 
crèdits per programes, les denominacions: «Promoció i 
gestió d’ocupació», «Formació permanent del professorat 
d’educació», «Infraestructura urbana, sanejament i prove-
ïment d’aigua», «Ordenació i explotació dels serveis de 
comunicació postal i telègrafs», «Ordenació de les comu-
nicacions, gestió i administració de l’espectre radioelèc-
tric» i «Transferències al pressupost general de les CE», 
s’han de substituir, en cada cas, per les següents: «Foment 
i gestió d’ocupació», «Formació permanent del professo-
rat», «Infraestructura urbana, sanejament i qualitat de l’ai-
gua», «Ordenació i explotació dels serveis de comunica-
ció postals i telegràfics», «Ordenació de les comunicacions 
i gestió de l’espectre radioelèctric» i «Transferències al 
pressupost general per a la Unió Europea».

A la pàgina 367, annex VII, Formació professional de 
primer grau, on diu: «II. Branca de serveis:», ha de dir: «II. 
Branques de serveis:».

I.    Disposicions generals


