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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8318 Correcció d’errors del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 

mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

Havent observat errors en el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, publicat en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» número 126, de 24 de maig de 2010, i en el seu suplement en català, se’n fan 
les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1, exposició de motius, 4t paràgraf, on diu: «…un març…», ha de dir: 
«…el març…».

A la pàgina 3, exposició de motius, 3r paràgraf, on diu: «…que tenia com a objectiu 
d’intentar respondre…», ha de dir: «…que tenia com a objectiu intentar respondre…».

A la pàgina 3, exposició de motius, 5è paràgraf, on diu: «…clàusules de l’acord amb 
contingut retributiu.», ha de dir: «…clàusules de l’acord amb contingut econòmic.».

A la pàgina 8, article 1.Dos.B).3, últim paràgraf, on diu: «La resta dels complements 
retributius que integrin la paga extraordinària…», ha de dir: «La resta dels complements 
retributius que integrin la paga extraordinària esmentada…».

A la pàgina 8, article 1.Dos.B).3, s’ha d’afegir, al final, el següent paràgraf omès: «La 
paga extraordinària del mes de juny es regeix pel que disposa l’apartat Dos.A) d’aquest 
article.».

A la pàgina 13, article 1.Quatre. Article 26.U.B), on diu: «President del Consell d’Estat… 
77.808,24 euros», ha de dir: «President del Consell d’Estat… 77.808,96 euros», i on diu: 
«President del Consell Econòmic i Social… 85.004,21 euros», ha de dir: «President del 
Consell Econòmic i Social… 85.004,28 euros».

A la pàgina 16, article 1.Quatre. Article 26.Set.B), tercer paràgraf, on diu: «…, la quantia 
en concepte de sou i triennis…», ha de dir: «…, la quantia en concepte de sou i complement 
de destinació…».

A la pàgina 21, article 1.Quatre. Article 29.U.B), on diu: «…, experimenten una reducció, 
respecte a les establertes per a l’any 2008, del 10, del 9 o del 8 cent…», ha de dir: 
«…, experimenten una reducció, respecte a les establertes per a l’any 2008, del 10, del 9 
o del 8 per cent…».

A la pàgina 48, article 14.Dos, on diu: «A partir de l’entrada en vigor de la present 
norma i fins al 31 de desembre de 2011…», ha de dir: «A partir de l’1 de gener de 2011 i 
fins al 31 de desembre de 2011…».

A la pàgina 55, disposició final cinquena, on diu: «La disposició addicional setena la pot 
modificar el Consell de Ministres…», ha de dir, «La disposició addicional vuitena la pot 
modificar el Consell de Ministres…».
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