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6934 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1988. 
(«BOE» 66, de 17-3-1988.)

Havent observat errors en el text de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, inserida en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 307, de 24 de desembre de 1987, i en el suplement número 9 en català del mateix any, se n’indiquen a continuació 
les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

 

Disposició afectada On diu Ha de dir

Article 7.-Art. 150 LGP, apartat quatre, 9a 
línia.

«..., o al Ministeri de Treball i ...». «..., o al Ministre de Treball i ...».

Article 13. Quatre. 4a línia. «..., poden ser concedits, per a fins d’utili-
tat ...».

«..., poden ser cedits, per a fins d’utilitat ...».

Article 15. U. 1a línia. «... el que disposen l’article 45, punt 4, ...». «... el que disposa l’article 54, punt 4, ...».
Article 26. Art. 17 de la Llei 40/1980. Apartat 

quatre.
«... disposa la Llei 24/1984, de 19 de juny». «... disposa la Llei 24/1984, de 29 de juny».

Article 61. U. Tercer paràgraf, 2a línia. «..., s’han d’equiparar les rendes de treball a 
les pensions ...».

«..., s’han d’equiparar a rendes de treball les 
pensions ...».

Article 62. U. 2a línia. «... text refós, esmentat a l’article anterior, ...». «Text refós esmentat ...».
Article 63. Tres. 2a línia. «... al número 1 anterior, ...». «... al número u anterior, ...».
Article 84. (Art. 101. Deu, 10a línia). «... i per concepte connexes dels deutes...». «... i per conceptes connexos dels deutes...».
Article 86. U, 6a línia. «... es calculen aplicant el valor d’adquisició ...». «... es calculen aplicant al valor d’adquisició ...».
Article 87. U. a), 2a línia. «... els ingressos d’aquesta naturalesa a la 

unitat ...».
«... els ingressos d’aquesta naturalesa de la 

unitat ...».
Article 88. U. Escala, fins a 10.710.000 pessetes. «Tipus mitjà resultant: …… 42,32». «Tipus mitjà resultant: …… 42,31».
Article 91. A), B2. 3a línia. «... del segon precepte ...». «... del segon perceptor ...».
Article 91. C), U, c). «... que obtinguin ingressos superiors a 

120.000 pessetes i no formin part ...».
«... que obtinguin ingressos superiors a 

120.000 pessetes anuals i no formin part ...».
Article 94. Tres, b) segon paràgraf, 2a línia. «... a què es refereix l’article 13 d’aquesta 

Llei, ...».
«... a què es refereix l’article 13, n) d’aquesta 

Llei, ...».
Article 98. Dos, «Tres» 2a línia. «... i les passades o ingressades a compte ...». «... i les pagades o ingressades a compte ...».
Article 105. «Art. 28. 1. 3r. Tercer paràgraf. «No es consideren inclosos en el paràgraf 

anterior».
«No es consideren inclosos en el paràgraf 

primer anterior».
Article 105. «Art. 28. 2. 3r. 2a línia». «..., als productors de pel·lícules ...». «..., als productes de pel·lícules ...».
Article 105. «Art. 29. 1. 1r h)». «... Els vehicles de dues a tres rodes ...». «... Els vehicles de dues o tres rodes ...».
Article 109. Dos. 1a línia. «... taxa fiscal per diligenciar llibres regulat  ...». «... taxa fiscal per diligenciar llibres regulada  ...»
Article 109. Tres. 3a línia. «... taxa 25.04, regulada en el Decret  ...». «... taxa 17.13, regulada en el Decret  ...».
Article 112. «Art. 83.4. Paràgrafs primer i 

segon».
Ha de ser punt i seguit després d’«infracció». 

Els dos primers paràgrafs queden convertits 
en un de sol.

Disposició addicional cinquena, U, 6a línia. «... i a altres fins d’interès social.». «... i a altres fins d’interès social que es deter-
minin reglamentàriament.».

Disposició addicional vuitena. Vuit, 3a línia. «... no modificades en aquest article, ...». «... no modificades en aquesta disposició, ...».
Disposició addicional vint-i-unena. Tres. 1.2 

(quart cos esmentat).
«- Cos de lletrats de l’extingit Servei de 

Reassegurances d’».
«- Cos de lletrats de l’extingit Mutualisme 

Laboral.».
Disposició addicional vint-i-unena. (quart 

cos esmentat).
«- Cos de lletrats de l’extingit Servei de 

Reassegurances ...».
«- Cos de lletrats de l’extingit Servei de Reas-

segurança ...».
Disposició addicional vint-i-unena. Quatre. 4.1. «- Cos auxiliar, escala única, de l’extingit 

Institut Social de la Marina.».
«- Cos auxiliar, escala única, de l’Institut 

Social de la Marina.».
Disposició addicional vint-i-unena. Cinc (pri-

mera línia).
«Les places de personal no docent ...». «Les places de personal docent ...».

Disposició addicional vint-i-unena. Cinc. 
Grup A (tercera línia).

«... i places de titulats superiors docents.». «... i places de titulats superiors no 
docents.».

Annex I. Segon. Trenta-u. 6a línia. «... Sociedad Anónima (La Calmocha), res-
pectivament, ...».

«... Sociedad Anónima (La Camocha), res-
pectivament, ...».


