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A l’article cent quaranta-nou, apartat 1, on diu: «... reflec-
tint-hi aportacions...», ha de dir: «....reflectint-hi o ometent-hi 
indegudament aportacions...». 

A l’article cent setanta-vuit, apartat 2, lletra b), on diu: 
«... o la resta de personal actiu del...», ha de dir: «... o la 
resta de personal en actiu del...». 

A l’article cent setanta-nou, apartat 1, a la línia 3a de 
l’escala, on diu: «De 1.001 a 2.000 .... 7», ha de dir: «De 
1.001 a 2.000 .... 9». 

A l’article cent vuitanta-set, apartat 3, on diu: «...que han 
de ser autentificades notarialment...», ha de dir: «... que han 
de ser autenticades notarialment...». 

A l’article dos-cents tres, apartat 1, lletra b), on diu: 
«... o la resta de personal en actiu de la respectiva dipu-
tació...», ha de dir: «... o la resta de personal en actiu al 
servei de la respectiva diputació...». 

A l’article dos-cents set, apartat 3, on diu: «... el que 
preveu l’article 196...»; ha de dir: «... el que preveu l’article 
197...». 

A l’article dos-cents vuit, apartat 2, on diu: «... el proce-
diment que estableix l’article 205...», ha de dir: «... el pro-
cediment que estableix l’article 206...». 

1478 CORRECCIÓ d’errors de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general. 
(«BOE» 17, de 20-1-1986.)

Havent observat errors en el text tramès per a la publi-
cació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 147, de 20 de juny de 1985, es transcriuen a conti-
nuació les rectificacions oportunes, referides a la versió 
en llengua catalana: 

A la pàgina 75, columna segona, paràgraf 20 del pre-
àmbul, on diu: «... i les modificacions aportades per la 
6/1983, ...», ha de dir: «... i les modificacions aportades per 
la Llei 6/1983, ...». 

A l’article cinquanta-set, apartat 1, on diu: «... l’article 
55 els ajuntaments...», ha de dir: «... l’article 54 els ajunta-
ments...». 

A la pàgina 95, columna primera, a l’epígraf de la sec-
ció II, on diu: «Delictes en particular», ha de dir: «Delictes 
electorals». 


