
Suplement núm. 11 Any 1989 181

18723 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 37/1988, de 28 
de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1989. («BOE» 185, de 4-8-1989.)

Havent observat errors a la Llei 37/1988, de 28 de 
desembre, inserida en el «Butlletí Oficial de l’Estat», 
número 312, de 29 de desembre, a continuació se n’indi-
quen les rectificacions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana: 

Article 27. U, a), trienni grup B (pàgina 164), on diu: 
«42.700», ha de dir «42.720».

Article 75, segona línia, pàgina 180, on diu: «cost mitjà 
de recursos», ha de dir «cost mitjà dels seus recursos». 

Article 85. A), últim paràgraf, pàgina 182, on diu: 
«necessaris per a l’exercici», ha de dir «necessaris perquè 
l’exercici». 

Article 85. F), cinc, segon paràgraf, pàgina 184, on diu: 
«als contribuents per aplicació real», ha de dir «als contri-
buents per obligació real». 

Article 91. U, tercer paràgraf, pàgina 186, on diu: «al 
finançament del Pla general de promoció», ha de dir «al 
finançament del Pla cameral de promoció». 

Article 107, tres, segon paràgraf, tercera línia, pàgina 
193, on diu: «de contingut o finalitat censal dirigides per 

les normes pròpies», ha de dir «de contingut o finalitat 
censal exigides per les normes pròpies». 

Article 124, U, tercera línia, pàgina 200, on diu: «a través 
de la Secretaria General de Telecomunicacions, ...» ha de dir 
«a través de la Secretaria General de Comunicacions, ...». 

Disposició addicional tretzena, 3r, línia segona, página 
204 «amb posterioritat a l’entrada en vigor», ha de dir 
«amb anterioritat a l’entrada en vigor».

Annex I, distribució per programes: 
«Seguretat ciutadana», línia 11 (capítols I a VIII, pàgina 

210), on diu: «292.978.126», ha de dir «292.078.126». 
«Ensenyaments mitjans», línia 64 (capítols I a VIII i 

total, pàgina 210, on diu: «188.301.133», ha de dir 
«188.351.133». 

«Conservació i explotació de carreteres», línia 35 (capí-
tols I a VIII, pàgina 211), on diu: «44,479.587», ha de dir: 
«44.479.857». 

«Desenvolupament cooperatiu», línia 20 (capítols I a 
VIII i total, pàgina 212), on diu: «2.234.920», ha de dir 
«2.334.920». 

Annex II, crèdits ampliables: 
Segon, quatre, página 213: secció 15 «Ministeri d’Eco-

nomia i Hisenda», apartat i), on diu: «el crèdit 15.612-
A.32.444,...», ha de dir «el crèdit 15.621-A.32.444,...». 


