
1720 Dilluns 17 juny 2002 Suplement núm. 12

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,
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de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, a l’apartat 34, on diu:

«0RVR=3005 0,07 V euros
3005RVR=12020 0,02 V euros
12020RVR=601012 0,0003 V euros
601012RV 0,0002 V euros»

ha de dir:
«0RVR=3005 0,07 × V euros
3005RVR=12020 0,02 × V euros
12020RVR=60101 0,0003 × V euros
60101RV 0,0002 × V euros»

A la pàgina 369, 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 37, on diu: «Coeficients
que cal aplicar per inspeccions realitzades fora de jor-
nada d’armador», ha de dir: «Coeficients que cal aplicar
per inspeccions realitzades fora de jornada, a petició
d’armador».

A la pàgina 371, primera columna, a l’article 28. Dos,
tercera línia, on diu: «...anterior es poden efectuar...»,
ha de dir: «...anterior es pot efectuar...».

A la pàgina 376, segona columna, a l’article 32. Set,
on diu: «a) En el sistema d’ocupació, una vegada elaborat
el projecte, s’insta a constituir...», ha de dir: «a) En el
sistema d’ocupació una vegada elaborat el projecte, s’ins-
ta la constitució...».

A la pàgina 378, segona columna, a l’article 32. Dotze,
tercer paràgraf, penúltima línia, on diu: «...a entitats de
crèdit i amb altres entitats...», ha de dir: «...a entitats
de crèdit, i amb altres entitats...».

A la pàgina 380, segona columna, a l’article 34. Qua-
tre, primera línia, on diu: «Es fa una nova redacció de
l’apartat 1 de l’article 131 bis...», ha de dir: «Es fa una
nova redacció del paràgraf primer de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 131 bis...».

A la pàgina 393, primera columna, a l’article 59. U,
segon paràgraf, on diu: «...Llei 27/1992, d’11 de novem-
bre...», ha de dir: «...Llei 27/1992, de 24 de novembre...».

A la pàgina 398, segona columna, a l’article 67. Cinc,
on diu: «...a l’article 1 s’adjudiquen...», ha de dir: «...a
l’apartat U s’adjudiquen...».

A la pàgina 404, primera columna, a l’article 80, a
la fórmula, on diu: «0 « × « 1», ha de dir: «0 « X « 1», i
a la segona columna, a la fórmula on diu: «Tt= Tt-1.C’»,
ha de dir: «Tt= Tt-1-1.C’»

A la pàgina 406, primera columna, a l’article 86. Dos,
on diu: «Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 3
de l’article 54...», ha de dir: «Es modifica l’apartat 3 de
l’article 54...».

A la pàgina 406, segona columna, a l’article 86. Dos,
últim paràgraf, l’incís «Els altres paràgrafs de l’apartat
esmentat queden amb el seu contingut actual.» ha de
ser suprimit.

A la pàgina 406, segona columna, a l’article 86. Tres,
on diu: «S’addiciona una nova disposició addicional, la
dotzena...», ha de dir: «S’afegeix una nova disposició addi-
cional, la tretzena...». I on diu: «Dotzena. Les entitats
que aportin...», ha de dir: «Tretzena. Les entitats que
aportin...».

A la pàgina 421, primera columna, a la disposició
addicional tercera, primera línia, on diu: «...l’article 30
d’aquesta Llei...», ha de dir: «...l’article 31 d’aquesta
Llei...».

A la pàgina 429, segona columna, a la disposició
transitòria tretzena, paràgraf primer, on diu: «...que en
fa l’article 66 d’aquesta Llei...», ha de dir: «...que en fa
l’article 80 d’aquesta Llei...».

A la pàgina 429, segona columna, a la disposició
transitòria dissetena, quarta línia, on diu: «...l’article 30,
inclòs...», ha de dir: «...l’article 31, inclòs...».

10097 REIAL DECRET LLEI 5/2002, de 24 de maig,
de mesures urgents per a la reforma del sis-
tema de protecció per desocupació i millora
de l’ocupabilitat. («BOE» 125, de 25-5-2002.)

L’article 41 de la Constitució espanyola estableix que
els poders públics han de garantir un règim públic de
prestacions socials, especialment en cas de desocupació.
Per la seva part, l’Estratègia Europea d’Ocupació esta-
blerta en el títol sobre ocupació del Tractat de la Comu-
nitat Europea i les directrius d’ocupació que anualment
aprova la Cimera de caps d’Estat i de Govern, insisteixen
des del començament del Procés de Luxemburg en el
fet que els països de la Unió Europea han d’organitzar
la protecció per desocupació de manera que, amb les
prestacions econòmiques necessàries per afrontar les
situacions d’atur, els poders públics donin oportunitats
de formació i ocupació que possibilitin que els aturats
puguin trobar una feina en el temps més breu possible.
Tot i que aquest principi està implícit en la normativa
actual espanyola, falten mecanismes explícits per
posar-lo en marxa. Aquest mateix principi, que consti-
tueix l’eix de referència en la protecció davant la deso-
cupació, ha estat ratificat recentment en les conclusions
del Consell Europeu de Barcelona.

La reforma de les prestacions per desocupació que
s’emprèn amb aquest Reial decret llei té com a objectius,
d’acord amb el principi general abans exposat, els
següents:

a) Facilitar oportunitats d’ocupació per a totes les
persones que es vulguin incorporar al mercat de treball.
Per a això, en primer lloc, des de l’inici de la prestació
hi ha un compromís d’activitat en virtut del qual l’aturat
té dret que els serveis públics d’ocupació determinin
el millor itinerari d’inserció, d’acord amb les seves capa-
citats professionals i aptituds per al treball. Al seu torn,
tots els beneficiaris de prestacions que vulguin treballar
en altres llocs amb més bones oportunitats d’ocupació
disposen d’ajuts per facilitar-los la mobilitat geogràfica.
Així mateix, es regula, amb més garanties jurídiques per
a l’aturat, el concepte de co�ocació adequada, en el
qual el fet determinant és que —sens perjudici de refe-
rències generals— els serveis públics d’ocupació puguin
valorar l’adequació esmentada en funció de les circums-
tàncies personals, professionals i la facilitat de despla-
çament al lloc de treball. També s’afavoreix que els atu-
rats que tinguin més de cinquanta-dos anys beneficiaris
del subsidi per desocupació puguin compatibilitzar una
part del mateix subsidi amb una feina per compte d’altri,
cosa que els permeti acumular períodes de cotització
i recuperar carreres d’assegurança per tenir en un futur
una millor pensió de jubilació. Finalment, per als aturats
que vulguin formar part d’una societat anònima laboral
o constituir-se com a socis treballadors o socis de treball
de cooperatives i optin per utilitzar per a això la prestació
pendent de percebre, s’estableix que la capitalització es
pot percebre com a pagament únic, destinat íntegrament
a la inversió, o com a pagament periòdic per abonar
les cotitzacions a la Seguretat Social. Aquesta última
possibilitat també s’obre als perceptors que es vulguin
establir com a autònoms, llevat que es tracti de persones
discapacitades, cas en què el seu règim és l’indicat abans
per a les incorporacions a empreses d’economia social.

b) Millorar el funcionament del mercat de treball.
Per a això s’estableix el començament de la percepció
de la prestació de desocupació des del cessament per
acomiadament, amb independència de la seva impug-
nació, cosa que possibilita l’existència d’ingressos en el
període que hi hagi entre l’acomiadament i la conciliació
o la sentència. També s’estableix la possibilitat de com-
patibilitzar les prestacions per desocupació amb el treball
perquè treballadors aturats perceptors de prestacions


