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I.

Divendres 18 de juny de 2010

Secc. I.

Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
9640

Correcció d’errors del Reial Decret Llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures
urgents per a la reforma del mercat de treball.

Advertits alguns errors en el Reial Decret Llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures
urgents per a la reforma del mercat de treball, publicat en el «Boletín Oficial del Estado»,
suplement en valencià al número 147, de 17 de juny de 2010, s’efectuen les oportunes
rectificacions:
1. En la pàgina 4, Exposició de Motius, tercer paràgraf, on diu: «Per a això, es regule
de manera més completa…», ha de dir: «Per a això, es regula de manera més
completa…».
2. En la pàgina 10, article 2. Cinc. Article 53, apartat 4, lletra a), on diu: «… o paternitat
a què es referix la lletra d de l’apartat 1 de l’article 45,…», ha de dir: «… o paternitat a què
es referix la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 45,…».
3. En la pàgina 15, article 5. Article 41, apartat 3, segon paràgraf, on diu: «… sense
perjuí del que disposa l’article 50 1. a),…», ha de dir: «… sense perjuí del que disposa
l’article 50.1.a),…».
4. En la pàgina 28, article 17. Dos. Article 11, apartat 1, quart paràgraf, on diu: «… combatre
les discriminacions basada en el…», ha de dir: «… combatre les discriminacions basades en
el…».
5. En la pàgina 30, article 17. Set. Disposició addicional quarta, on diu: «… amb l’única
excepció del que establix la disposició addicional segona d’esta llei.», ha de dir: «… amb
l’única excepció del que establix esta llei.».
6. En la pàgina 31, article 18. Set. Article 19.3, on diu: «“c) La formalització de
contractes de posada a disposició…», ha de dir: «“b) La formalització de contractes de
posada a disposició...».
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