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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
2206 Corrección de erros e erratas do Real decreto lei 4/2013, do 22 de febreiro, de 

medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación 
de emprego.

Advertidos erros e errata no Real decreto lei 4/2013, do 22 de febreiro, de medidas de 
apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego, publicado 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega número 47, do 23 de febreiro 
de 2013, cómpre efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 2, na epígrafe II da exposición de motivos, quinto parágrafo, primeira liña, 
onde di: «O título primeiro desenvolve…», debe dicir: «O título I desenvolve…».

Na páxina 4, na epígrafe IV da exposición de motivos, parágrafo terceiro, onde di: 
«… contidas no título III…», debe dicir: «… contidas no capítulo I do título III…».

Na páxina 11, artigo 1.un, na redacción dada ao número 2 da disposición adicional 
trixésimo quinta do texto refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, oitava liña, onde di: «… excepto na incapacidade 
temporal…», debe dicir: «… incluída a incapacidade temporal…».

Na páxina 12, artigo 1.dous, na redacción dada ao número 1 da disposición adicional 
décimo primeira da Lei 45/2002, do 12 de decembro, de medidas urxentes para a reforma 
do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidade, terceira liña, onde 
di: «… propia ou no réxime…», debe dicir: «… propia no réxime…».

Na páxina 12, artigo 1.dous, na redacción dada ao número 1 da disposición adicional 
décimo primeira da Lei 45/2002, do 12 de decembro, de medidas urxentes para a reforma 
do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidade, sexta liña, onde di: 
«… cada momento, excepto na incapacidade temporal.», debe dicir: «… cada momento, 
incluída a incapacidade temporal.».

Na páxina 12, artigo 1.dous, na redacción dada ao número 2 da disposición adicional 
décimo primeira da Lei 45/2002, do 12 de decembro, de medidas urxentes para a reforma 
do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidade, sétima liña, onde 
di: «… continxencias comúns, excepto na incapacidade temporal,…», debe dicir: «… 
continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal,…».

Na páxina 13, na redacción dada polo artigo 4.un ao número 1 da disposición 
transitoria cuarta da Lei 45/2002, do 12 de decembro, de medidas urxentes para a reforma 
do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidade, na regra 3ª.a), 
segundo parágrafo, onde di: «… mulleres menores de 35 anos, ambos os dous incluídos, 
e considerarase a idade…», debe dicir: «… mulleres menores de 35 anos, e considerarase 
a idade…».

Na páxina 15, no artigo 5.dous, na redacción dada ao artigo 212.4.b) do texto 
refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado polo Real decreto lexislativo 
1/1994, do 20 de xuño, décima liña, onde di: «… duración igual ou inferior a sesenta 
meses. O dereito…», debe dicir: «… duración inferior a sesenta meses.». E como 
parágrafo diferente tras punto e á parte: «O dereito…».

Na páxina 18, artigo 9.7, primeira liña, onde di: «… das medidas a que se refire este 
punto…», debe dicir: «… das medidas a que se refire este artigo…».

Na páxina 18, artigo 9.8, segunda liña, onde di: «… Lei 43/2006, do 29 de decembro, 
salvo…», debe dicir: «… Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento 
e do emprego, salvo…».

Na páxina 20, artigo 12.6, primeira liña, onde di: «… das medidas a que se refire este 
punto…», debe dicir: «… das medidas a que se refire este artigo…».
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Na páxina 22, liñas 16 e 17, na redacción dada polo artigo 15 á disposición adicional 
trixésimo segunda do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, onde di: «… no Sistema nacional de 
emprego. Non poderán ser obxecto destes contratos marco…», debe dicir: «… no 
Sistema nacional de emprego.». E como parágrafo diferente tras punto e á parte: «Non 
poderán ser obxecto destes acordos marco…».

Na páxina 26, artigo 25.1, onde di: «1. Unha vez remitidas as certificacións individuais 
previstas no artigo x, a entidade local elaborará un plan de axuste,....», debe dicir: «1. 
Unha vez remitidas as certificacións individuais previstas no artigo 23, a entidade local 
elaborará un plan de axuste,....»

Na páxina 27, artigo 25.3, onde di: «3. Se as entidades locais a que se refire o 
número 3 do artigo x da presente norma tivesen un plan de axuste aprobado…», debe 
dicir: «3. Se as entidades locais a que se refire o número 3 do artigo 21 da presente 
norma tivesen un plan de axuste aprobado…»

Na páxina 28, artigo 29, número 1, quinta e sexta liñas, a referencia ao artigo 9 
débese facer ao artigo 28.

Nas páxinas 28 e 29, artigo 30, números 1, 3 e 5, as referencias realizadas ao 
artigo 10 débense realizar ao artigo 29.

Na páxina 34, segundo parágrafo, punto un do artigo 39, na nova redacción que se dá 
ao número 41.1 da Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, ao final do 
último parágrafo debe eliminarse un signo ortográfico de punto.

Na páxina 35, punto dous do artigo 39, na nova redacción que se dá do artigo 43.2 da 
Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, a continuación do último 
parágrafo debe inserirse o seguinte texto: «O establecido nos parágrafos anteriores 
enténdese sen prexuízo do establecido na Lei 25/1988, do 29 de xullo, de estradas, e nas 
súas normas de desenvolvemento».

Na páxina 37, no artigo 42, quinto parágrafo, onde di: «Durante o período de carencia, 
o previsto no número 5 da presente disposición transitoria non será de obrigado 
cumprimento», debe dicir «Durante o período de carencia, o previsto no número 4 da 
presente disposición transitoria non será de obrigado cumprimento».
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