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Disposición transitoria única.

As empresas de traballo temporal que na data de
entrada en vigor desta norma fosen xa autorizadas admi-
nistrativamente para o desenvolvemento da súa activi-
dade con carácter definitivo deberán acreditar perante
a autoridade laboral que concedeu a autorización, nun
prazo de seis meses desde a entrada en vigor desta
lei, o cumprimento do requisito establecido no terceiro
parágrafo do punto 1 do artigo 2, na redacción dada
por esta norma.

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ó disposto nesta lei.

Disposición final primeira.

Facúltase o Goberno para dicta-las disposicións nece-
sarias para a aplicación e desenvolvemento desta lei.

Disposición final segunda.

Esta lei entrará en vigor ós vinte días da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 16 de xullo de 1999.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

16744 CORRECCIÓN de erros da Lei 11/1999, do
21 de abril, de modificación da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, e outras medidas para o desenvolve-
mento do Goberno local, en materia de tráfico,
circulación de vehículos de motor e seguri-
dade vial e en materia de augas. («BOE» 184,
do 3-8-1999.)

Advertidas erratas no texto da Lei 11/1999, do 21
de abril, de modificación da Lei 7/1985, do 2 de abril,

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

reguladora das bases do réxime local, e outras medidas
para o desenvolvemento do Goberno local, en materia
de tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade
vial e en materia de augas, publicado no «Boletín Oficial
del Estado» suplemento número 6 en lingua galega, do
7 de maio de 1999, procédese a efectua-las oportunas
modificacións:

Na páxina 396, segunda columna, na segunda liña
do décimo parágrafo do punto II, onde di: «... contra
os actos das entidades...»; debe dicir: «... contra os actos
e acordos das entidades...».

No décimo primeiro parágrafo, cuarta liña, onde di:
«... nos planos xerais das obras...»; debe dicir: «... nos
plans xerais das obras...». E, no parágrafo décimo cuarto,
segunda liña, onde di: «... as licencias e autorizacións...»;
debe dicir: «... as licencias ou autorizacións...».

Na páxina 397, segunda columna, artigo 20, punto 1,
alínea b), cuarta liña, onde di: «... orgánico e así o acor-
de...»; debe dicir: «... orgánico ou así o acorde...».

Na páxina 397, segunda columna, artigo 21, punto 1,
alínea f), sexta liña, e na páxina 401, segunda columna,
alínea g), sexta liña, onde di: «... Lei 39/1998, ...»; debe
dicir: «... Lei 39/1988, ...».

Na páxina 397, segunda columna, artigo 21, punto 1,
alínea f), décima liña, onde di: «...que lle corresponderá
cando...»; debe dicir: «... que lle corresponderán cando...».

16745 CORRECCIÓN de erros da Lei 17/1999, do 18
de maio, de réxime do persoal das Forzas
Armadas. («BOE» 184, do 3-8-1999.)

Advertidos erros no texto da Lei 17/1999, do 18
de maio, de réxime do persoal das Forzas Armadas, publi-
cado no «Boletín Oficial del Estado» suplemento número
7 en lingua galega, do 31 de maio de 1999, procédese
a efectua-las oportunas modificacións:

Na páxina 473, segunda columna, artigo 117, pun-
to 2, última liña, onde di: «... no número 3 do artigo 16...»;
debe dicir: «... no número 4 do artigo 16...».

Na páxina 495, primeira columna, disposición derra-
deira oitava, terceira liña, onde di: «... desta lei, ó abei-
ro...»; debe dicir: «... desta lei, ademais, ó abeiro...».


