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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
2206 Correcció d’errors i errades del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de 

mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació.

Havent observat errors i una errada al Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de 
mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 47, de 23 de febrer de 2013, i en el seu 
suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 2, cinquè paràgraf, primera línia, on diu: «El títol primer desplega…», ha 
de dir: «El títol I desplega…».

A la pàgina 4, a l’exposició de motius, a l’apartat IV, paràgraf tercer, on diu: «… que 
conté el títol III…», ha de dir: «… que conté el capítol I del títol III…».

A la pàgina 11, article 1.U, en la redacció que es fa de l’apartat 2 de la disposició 
addicional trenta-cinquena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, cinquena línia, on diu: «… excepte en la 
incapacitat temporal…», ha de dir: «… inclosa la incapacitat temporal…».

A la pàgina 11, article 1.Dos, en la redacció que es fa de l’apartat 1 de la disposició 
addicional onzena de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la 
reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l’ocupabilitat, tercera línia, 
on diu: «… propi o en el règim…», ha de dir: «… propi en el règim…».

A la pàgina 11, article 1.Dos, en la redacció que es fa de l’apartat 1 de la disposició 
addicional onzena de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la 
reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l’ocupabilitat, sisena línia, 
on diu: «… cada moment, excepte en la incapacitat temporal.», ha de dir: «… cada 
moment, inclosa la incapacitat temporal.».

A la pàgina 11, article 1.Dos, en la redacció que es fa de l’apartat 2 de la disposició 
addicional onzena de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la 
reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l’ocupabilitat, setena línia, 
on diu: «… contingències comunes, excepte en la incapacitat temporal,…», ha de dir: «… 
contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal,…».

A la pàgina 13, en la redacció que fa l’article 4.U de l’apartat 1 de la disposició 
transitòria quarta de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la 
reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l’ocupabilitat, a la regla 
3a.a), segon paràgraf, on diu: «… dones joves menors 35 anys, tots dos inclusivament, 
tenint en compte l’edat…», ha de dir: «… dones joves menors de 35 anys, tenint en 
compte l’edat…».

A la pàgina 14, a l’article 5.Dos, en la redacció que es fa de l’article 212.4.b) del text 
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny, novena línia, on diu: «… durada igual o inferior a seixanta mesos. El 
dret…», ha de dir: «… durada inferior a seixanta mesos.». I, com a paràgraf diferent, 
després de punt i a part: «El dret…».

A la pàgina 17, article 9.7, primera línia, on diu: «… les mesures a què es refereix 
aquest apartat…», ha de dir: «… les mesures a què es refereix aquest article…».

A la pàgina 17, article 9.8, segona línia, on diu: «… Llei 43/2006, de 29 de desembre, 
excepte…», ha de dir: «… Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement 
i de l’ocupació, excepte…».

A la pàgina 20, article 12.6, primera línia, on diu: «… les mesures a què es refereix 
aquest apartat…», ha de dir: «… les mesures a què es refereix aquest article…».
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A la pàgina 21, en la redacció que fa l’article 15 de la disposició addicional trenta-
dosena del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, a l’últim paràgraf, quarta línia, on diu: «… en el 
Sistema Nacional d’Ocupació. No poden ser objecte d’aquests contractes marc…», ha de 
dir: «… en el Sistema Nacional d’Ocupació.». I, com a paràgraf diferent, després de punt i 
a part: «No poden ser objecte d’aquests acords marc…».

A la pàgina 26, article 25.1, on diu: «1. Una vegada remeses les certificacions 
individuals que preveu l’article x, l’entitat local ha d’elaborar un pla d’ajust,...», ha de dir: 
«1. Una vegada remeses les certificacions individuals que preveu l’article 23, l’entitat local 
ha d’elaborar un pla d’ajust,...».

A la pàgina 26, article 25.3, on diu: «3. Si les entitats locals a què es refereix l’apartat 
3 de l’article x d’aquesta norma tenen un pla d’ajust aprovat…», ha de dir: «3. Si les 
entitats locals a què es refereix l’apartat 3 de l’article 21 d’aquesta norma tenen un pla 
d’ajust aprovat…».

A la pàgina 27, article 29, apartat 1, cinquena línia, la referència a l’article 9 s’ha de fer 
a l’article 28.

A la pàgina 28, article 30, apartats 1, 3 i 5, les referències fetes a l’article 10 s’han de 
fer a l’article 29.

A la pàgina 34, apartat Dos de l’article 39, en la nova redacció que es fa de l’article 
43.2 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, a continuació de l’últim 
paràgraf s’ha d’inserir el text següent: «El que estableixen els paràgrafs anteriors s’entén 
sense perjudici del que estableixen la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres, i les 
seves normes de desplegament».

A la pàgina 36, al penúltim paràgraf, on diu: «Durant el període de carència, el que 
preveu l’apartat 5 d’aquesta disposició transitòria no és de compliment obligat,…», ha de 
dir: «Durant el període de carència, el que preveu l’apartat 4 d’aquesta disposició 
transitòria no és de compliment obligat,…».

A la pàgina 39, disposició final primera, primera línia, on diu: «… l’article 149.1.7a i 
17a…», ha de dir: «… l’article 149.1.7a, 17a i 18a…».
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