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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
832 Correcció d’errors del Reial Decret Llei 29/2012, de 28 de desembre, de 

millora de gestió i protecció social en el Sistema Especial per a Empleats de 
Llar i altres mesures de caràcter econòmic i social.

Advertits errors en el Reial Decret Llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de la 
gestió i protecció social en el Sistema Especial per a Empleats de Llar i altres mesures de 
caràcter econòmic i social, publicat en el «Boletín Oficial del Estado», suplement en 
valencià al número 314, de 31 de desembre de 2012, es procedix a efectuar les 
rectificacions oportunes:

En la pàgina 2, en l’exposició de motius, en l’apartat III, segon paràgraf, quarta i quinta 
línies, on diu: «… del text refós de la Llei General de la Seguretat Social,...», ha de dir: 
«del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny,...».

En la pàgina 3, en l’exposició de motius, en l’apartat III, últim paràgraf, penúltima línia, 
on diu: «… Llei 17/2012, de 27 de setembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2013…», ha de dir: «… Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2013…».

En la pàgina 8, en l’exposició de motius, en l’apartat IX, quint paràgraf, segona línia, 
on diu: «… Llei 17/2012, de 27 de setembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2013…», ha de dir: «… Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2013…».

En la pàgina 12, en l’article 5, apartat 1, últim paràgraf, sexta i sèptima línies, on diu: 
«… assignacions per fill a càrrec minusvàlid major de 18 anys…», ha de dir: 
«… assignacions per fill a càrrec major de 18 anys…».

En la pàgina 13, en l’article 5, apartat 4.c), segon paràgraf, tercera línia, on diu: 
«… revalorades aquelles…», ha de dir «… incrementades aquelles…».

En la pàgina 13, en l’article 5, apartat 4.c), segon paràgraf, quinta línia, on diu «… es 
revalorarà en un import igual a…», ha de dir: «… s’incrementarà en un import igual a…».

En la pàgina 13, en l’article 5, apartat 4.d), segona línia, on diu: «… Mutualitat General 
de Funcionaris Civils de l’Estat que, el 31 de desembre de 2011, …», ha de dir: 
«… Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat que, el 31 de desembre de 
2012,...».

En la pàgina 14, en l’article 6, apartat 2, quarta línia, on diu: «… si els perceben, no 
excedisquen els 7.063,07 euros a l’any.», ha de dir: «…si els perceben, excedisquen els 
7.063,07 euros a l’any.»

En la pàgina 14, en l’article 6, apartat 4, segon paràgraf, segona línia, on diu: «… a 
què es referix l’apartat anterior…», ha de dir: «… a què es referix el paràgraf anterior…».
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