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9971 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 23/2001, de
27 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2002. («BOE» 124,
de 24-5-2002.)

Havent advertit errades a la Llei 23/2001, de 27
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2002, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 313, del dia 31 de desembre de 2001, i en
el suplement en català número 2, de 16 de gener de
2002, fascicles primer i segon, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes:

A la pàgina 254, segona columna, a l’article 21, parà-
graf segon, on diu: «... fixats en la disposició addicional
novena d’aquesta Llei...», ha de dir: «... fixats en la dis-
posició addicional desena d’aquesta Llei...».

A la pàgina 268, primera columna, a l’article 44.U,
paràgraf primer, on diu: «... per un import superior a
5.500,63 euros anuals...», ha de dir: «... per un import
superior a 5.538,38 euros anuals...».

A la pàgina 268, primera columna, a l’article 44.U,
paràgraf segon, on diu: «... per una quantia igual o inferior
a 5.538,38 euros anuals...», ha de dir: «... per una quantia
igual o inferior a 5.392,77 euros anuals...».

A la pàgina 277, primera columna, a l’apartat 1.2.2
S. mòbil assig. aleatòria/xarxes o concessions de cober-
tura nacional, a la columna C4, tots els coeficients «1,25»
han de ser substituïts per «1».

9972 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 24/2001, de
27 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social. («BOE» 124,
de 24-5-2002.)

Havent observat errades en la Llei 24/2001, de 27
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 313, del dia 31 de desembre de 2001, i en
el suplement en català número 2, de 16 de gener de
2002, fascicle segon, es procedeix a fer-ne les recti-
ficacions oportunes:

A la pàgina 313, primera columna, a l’Exposició de
motius, VI, segon paràgraf, desena línia, on diu: «...anual
i de capital donat, i es disposa...», ha de dir: «...anual
i de capital, i es disposa...».

A la pàgina 317, segona columna, a l’article 2. Quatre,
paràgraf vuitè, on diu: «Els deguts o fiançats per entitats
de dret públic.», ha de dir: «a) Els deguts o fiançats per
entitats de dret públic.». En conseqüència, les lletres a),
b), c) i d) del text publicat passen a ser les lletres b),
c), d) i e).

A la pàgina 335, primera columna, a l’article 6. Tres,
on diu: «Es modifica el número 2n de l’apartat u de
l’article 35...», ha de dir: «Es modifica el primer paràgraf
del número 2n de l’apartat u de l’article 35...».

A la pàgina 335, primera columna, a l’article 8, on
diu: «c) La producció d’electricitat en centrals elèctriques
o la cogeneració d’electricitat...», ha de dir: «c) La pro-
ducció d’electricitat en centrals elèctriques o a la coge-
neració d’electricitat...».

A la pàgina 336, primera columna, a l’article 9. Qua-
tre, a la rúbrica, on diu: «Concepte i definicions.», ha
de dir: «Conceptes i definicions.».

A la pàgina 337, primera columna, a l’article 9. Vuit.
2, on diu: «...a la lletra b) de l’apartat 1 del número qua-
tre...», ha de dir: «...a la lletra b) de l’apartat u del punt
quatre...».

A la pàgina 359, primera columna, a l’article 16. I.
Taxes de control metrològic, a la primera columna d’Im-
port - euros, quarta xifra, on diu: «601,010», ha de dir:
«601,01Q».

A la pàgina 359, primera columna, a l’article 16. I.
Taxes de control metrològic, a l’apartat «Verificació pri-
mitiva, verificació primitiva CEE...», últim incís, on diu:
«...amb abast màxim T 50.000 kg...», ha de dir: «...amb
abast màxim R 50.000 kg...».

A la pàgina 359, segona columna, a l’article 16. I.
Taxes de control metrològic, a l’apartat «Verificació periò-
dica», últim incís, on diu: «...amb abast màxim T 50.000
kg...», ha de dir: «...amb abast màxim R 50.000 kg...».

A la pàgina 359, segona columna, a l’article 16. I.
Taxes de control metrològic, a l’apartat «Verificació des-
prés de reparació o modificació», últim incís, on diu:
«...amb abast màxim T 50.000 kg...», ha de dir: «... amb
abast màxim R 50.000 kg...».

A la pàgina 360, segona columna, a l’article 17, a
l’apartat 6 de la disposició addicional setzena de la Llei
27/1992, de 24 de novembre, que resulta modificada,
on diu: «...autoritzada pel Ministeri d’Economia i Hisen-
da...», ha de dir: «...autoritzada pel Ministeri d’Econo-
mia...».

A la pàgina 362, segona columna, a l’article 20, a
la rúbrica, on diu: «Taxa per prestació de serveis i rea-
lització d’activitats en matèria de navegació aèria per
a aeronaus històriques.», ha de dir: «Taxa per prestació
de serveis i realització d’activitats en matèria de nave-
gació aèria.».

A la pàgina 363, primera columna, a l’article 20. Cin-
què, on diu: «a) Les persones físiques o jurídiques que
so�iciten la prestació...», ha de dir: «a) Les persones físi-
ques o jurídiques que so�icitin la prestació...».

A la pàgina 364, segona columna, a l’article 22. Cinc,
on diu: «A partir que es faci efectiva l’encomanda a què
es fa referència en l’article vuitè...», ha de dir: «A partir
que es faci efectiva l’encomanda a què es fa referència
en l’article vuit...».

A la pàgina 368, primera columna, a l’article 25. U,
en la nova redacció de l’article 12.Set de la Llei 14/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, a l’apartat 20, on diu: «(RD
1434/1999)», ha de dir: «(RD 1247/1999)».

A la pàgina 368, segona columna, a l’article 25. U,
en la nova redacció de l’article 12.Set de la Llei 14/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, a l’apartat 32, on diu: «Certificat de
seguretat radioelèctrica zona A4:121,20 euros», ha de
dir: «Certificat de seguretat radioelèctrica zona
A4:121,00 euros»; i on diu: «Assignació número iden-
tificació OM...», ha de dir: «Assignació número d’iden-
tificació MMSI...».

A la pàgina 368, segona columna, a l’article 25. U,
en la nova redacció de l’article 12.Set de la Llei 14/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, a l’apartat 33, on diu:

«0RVR=3005 0,002 V euros
3005RVR=12020 0,001 V euros
12020RVR=6010 0,0006 V euros
6010RV 0,0002 V euros»

ha de dir:

«0RVR=3005 0,002 × V euros
3005RVR=12020 0,001 × V euros
12020RVR=60101 0,0006 × V euros
60101RV 0,0002 × V euros»

A la pàgina 368, segona columna, a l’article 25. U,
en la nova redacció de l’article 12.Set de la Llei 14/2000,


