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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
352 Correcció d’errors del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 

urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic.

Havent observat errors en el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit 
públic, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 315, de 31 de desembre de 2011, 
i en el seu suplement en català, se’n fan les correccions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana:

Preàmbul

Pàgina 4:

En el vuitè paràgraf, on diu: «… mesures, introdueix…», ha de dir: «… mesures, que 
introdueix…».

Pàgina 5:

En el vuitè paràgraf, on diu: «196.043.560 euros», ha de dir: «196.043.560 milers 
d’euros».

Després de l’últim paràgraf del preàmbul i abans del capítol I ha de dir: «En virtut 
d’això, fent ús de l’autorització que preveu l’article 86 de la Constitució espanyola, a 
proposta dels ministres de Defensa, d’Hisenda i Administracions Públiques, d’Interior, de 
Foment, d’Educació, Cultura i Esport, d’Ocupació i Seguretat Social, d’Economia i 
Competitivitat i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres del dia 30 de desembre de 2011,

DISPOSO:»

Article 2

Pàgina 7:

A l’article 2.set, on diu: «Els apartats u, dos i tres d’aquest article tenen caràcter bàsic 
i es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució», ha de dir: «Els 
apartats u, dos, tres i quatre d’aquest article tenen caràcter bàsic i es dicten a l’empara 
dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució».

Article 3

Pàgina 8:

A l’article 3, apartat cinc, lletra D, on diu: «A les Forces Armades en relació amb les 
places de militars de carrera i militars de complement d’acord amb el que preveu la Llei 
39/2007, de 19 de novembre, de carrera militar, i sense perjudici del que disposa l’article 
següent», ha de dir: «A les Forces Armades en relació amb les places de militars de 
carrera i militars de complement d’acord amb el que preveu la Llei 39/2007, de 19 de 
novembre, de carrera militar».

A l’article 3.sis, on diu: «Els apartats u i dos d’aquest article tenen caràcter bàsic i es 
dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.», ha de dir: «Els 
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apartats u, dos i cinc d’aquest article tenen caràcter bàsic i es dicten a l’empara dels 
articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.».

Disposicions addicionals

Pàgina 39:

A la disposició addicional segona, apartat u, on diu: «… Ministeri de Cultura…», ha de 
dir: «… Ministeri d’Educació, Cultura i Esport…».

Pàgina 40:

A la disposició addicional tercera, a l’apartat tres, on diu: «… incloses a l’apartat 
anterior», ha de dir: «… incloses en els apartats u i dos anteriors».

A la disposició addicional quarta, apartat dos, on diu: «Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals», ha de dir: «Direcció 
General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals».

Pàgina 41:

A la disposició addicional setena, on diu: «… i s’ha de practicar la liquidació definitiva 
abans del 30 d’abril de 2013.», ha de dir: «… i s’ha de practicar la liquidació definitiva 
abans del 30 d’abril de 2014.».

A la disposició addicional dotzena, on diu: «… els articles 26.2.a) 3r i 4t de la…», ha 
de dir: «… els articles 12 i 26.2.a) de la…». Igualment on diu: «… i 113.1.3r del Text 
refós…», ha de dir: «… i 113.1 del Text refós…». A la pàgina següent, on diu: «... es 
consideren pagaments a compte realitzats i suportats pels contribuents els que s’haurien 
practicat si no hagués resultat aplicable el gravamen complementari a la quota íntegra 
estatal per a la reducció del dèficit públic que estableix la disposició final segona d’aquest 
Reial decret llei.», ha de dir: «... la recaptació líquida derivada de l’aplicació del gravamen 
complementari a la quota íntegra estatal per a la reducció del dèficit públic que estableix 
la disposició final segona d’aquest Reial decret llei no s’ha de tenir en compte per a la 
determinació del rendiment cedit i del seu lliurament a compte.».

Pàgina 42:

A la disposició addicional tretzena, on diu: «… dins del període comprès entre el 
dia 15 de febrer de 2012 i el dia 15 d’agost de 2012», ha de dir: «… dins del període 
comprès entre el dia 16 de febrer de 2012 i el dia 15 d’agost de 2012».

A la mateixa disposició addicional tretzena, en el tercer paràgraf, on diu: «… el Reial 
decret llei 1/2011, d’11 de febrer, ni les que hagin esgotat…», ha de dir: «… el Reial decret 
llei 1/2011, d’11 de febrer, inclosa la pròrroga, prevista a l’article 6 del Reial decret llei 
10/2011, de 26 d’agost, ni les que hagin esgotat…».

Pàgina 43:

Queda sense contingut la disposició addicional setzena per duplicitat amb la disposició 
addicional tretzena.

Disposicions finals

Pàgina 53:

Dins de la disposició final segona, el sisè paràgraf de la pàgina figura a part de 
l’ordinal segon, quan ha de figurar a continuació d’aquest.
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Pàgina 55:

Dins de la disposició final segona, el quart paràgraf de la pàgina figura a part de 
l’ordinal tercer, quan ha de figurar a continuació d’aquest.

Pàgina 59:

Queda sense contingut la disposició final onzena per duplicitat amb la disposició final 
setena.

Pàgina 60:

A la disposició final tretzena, on diu: «Institut Espanyol de Crèdit Exterior», ha de dir: 
«Institut Espanyol de Comerç Exterior».

Pàgina 61:

A la disposició final setzena, s’ha d’eliminar l’últim paràgraf.

Pàgina 62:

A la disposició final dissetena, a la lletra b) de l’apartat u de l’article 49, en els paràgrafs 
segon i tercer, on diu: «… ministre d’Economia i Hisenda…», ha de dir: «… ministre 
d’Economia i Competitivitat…».

Pàgina 63:

A la disposició final dissetena, a l’últim paràgraf, on diu: «… Direcció General del 
Tresor i Política Financera…», ha de dir: «… Secretaria General del Tresor i Política 
Financera…».

Annexos

Pàgina 65:

A l’annex I, en el quadre relatiu als grups i subgrups de la Llei 7/2007, on diu: «A1, A2, 
C1 i C2», ha de dir: «A1, A2, C1 i C2».

Pàgina 70:

A l’annex I, primer quadre, tercera línia de xifres, la quantia mínima per titular amb 65 
anys procedent de gran invalidesa, amb cònjuge no a càrrec, on diu: «7.658,00»,  ha de 
dir: «12.327,00».

A l’annex I, primer quadre, quarta línia de xifres, la quantia mínima per titular de gran 
invalidesa, amb cònjuge no a càrrec, on diu: «13.327,00», ha de dir: «12.327,00».

Pàgina 72:

A l’annex I, on diu: «A. QUANTIES ACTUALITZADES DE...», ha de dir: «B. QUANTIES 
ACTUALITZADES DE...».
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