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mateixos termes una sentència que feia referència a la
dotació d’una partida d’un pressupost de caràcter anual
quan aquest ja estava tancat. Substanciat aquest inci-
dent, la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per una inter-
locutòria de 12 de gener de 1994, va acordar que l’exe-
cució de la sentència de 7 de novembre de 1992 com-
porta la necessitat de transferir a la Generalitat Valen-
ciana una quantitat de 1.498.900.000 pessetes perquè
s’hi puguin finançar els projectes d’inversió correspo-
nents.

Posteriorment, l’advocat de l’Estat va presentar, el 29
de juliol de 1994, un escrit en què s’afirmava l’existència
d’un error aritmètic en la sentència, que consistia en
el fet que l’Acord del Consell de Ministres anu�at només
havia establert la reducció de l’assignació de la Gene-
ralitat Valenciana en el Fons en 656.000.000 de pes-
setes, i que la quantitat restant fins a 1.498.900.000
pessetes, va ser establerta per l’Acord de 12 de maig
de 1989, que no va ser objecte d’anu�ació per la sen-
tència esmentada. La interlocutòria de la Sala Tercera
del Tribunal Suprem, de data 26 de març de 1997, va
acordar denegar la petició de rectificació de l’error mate-
rial o aritmètic en el que devia l’Administració General
de l’Estat.

Amb la finalitat de donar compliment a la sentència
del Tribunal Suprem i de reposar la quantitat de
1.498.900.000 pessetes per poder finançar els projectes
d’inversió que ha de fer la Generalitat Valenciana corres-
ponents al Fons de Compensació Interterritorial de l’exer-
cici de 1989, es tramita aquest crèdit extraordinari, d’a-
cord amb el Consell d’Estat, amb l’informe favorable previ
de la Direcció General de Pressupostos.

Article 1. Concessió del crèdit extraordinari.

Es concedeix un crèdit extraordinari, per l’import de
1.498.900.000 pessetes a la Secció 33 «Fons de Com-
pensació Interterritorial», servei 09 «Direcció General de
Coordinació amb les Hisendes Territorials, Comunitat
Valenciana», programa 911C «Transferències a comu-
nitats autònomes pel FCI», capítol 7 «Transferències de
capital», article 75 «A comunitats autònomes», concep-
te 750 «Transferència a la Comunitat Valenciana per
donar compliment a la sentència del Tribunal Suprem
de 7 de novembre de 1992, relativa al Fons de Com-
pensació Interterritorial de 1989».

Article 2. Finançament del crèdit extraordinari.

El crèdit extraordinari a què es refereix l’article ante-
rior s’ha de finançar amb Deute Públic, d’acord amb el
que estableix l’article 101 del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 16 de març de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

6373 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 49/1998, de
30 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per al 1999. («BOE» 65, de 17-3-1999.)

Havent observat errades en el text de la Llei 49/1998,
de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per al 1999, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 313, de 31 de desembre de 1998, i en el suple-
ment número 2, de 22 de gener de 1999, en llengua
catalana, es procedeix a fer-ne les rectificacions opor-
tunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 134, segona columna, article 30, apartat
dos.2, en el quadre de retribucions del tinent fiscal del
Tribunal Suprem, complement de destinació, on diu:
«2.585.396», ha de dir: «12.585.396».

A la pàgina 143, article 45, apartat quatre, en el qua-
dre de quantitats mínimes, pensions de viduïtat, on diu:
«Titular d’edat entre els seixanta i els seixanta-cinc anys»,
ha de dir: «Titular d’edat entre els seixanta i els seixan-
ta-quatre anys».

A la pàgina 146, primera columna, article 58, apartat
u, segona línia, on diu: «... article 33 de la Llei de l’im-
post...», ha de dir: «... article 33 de la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’impost...».

A la pàgina 148, primera columna, article 65, a la
capçalera de la segona columna del quadre, on diu: «Quo-
ta liquidable-Pessetes», ha de dir: «Quota ínte-
gra-Pessetes».

A la pàgina 148, primera columna, article 66, tercer
paràgraf, quarta línia, on diu: «... el coeficient multipli-
cador immediatament inferior sigui superior...», ha de
dir: «... el coeficient multiplicador immediatament inferior,
sigui superior...».

A la pàgina 149, segona columna, article 68, apartat
dos, quadre de coeficients correctors, primera columna,
on diu: «De 207.000 a 517.500», ha de dir: «De 207.001
a 517.500».

A la pàgina 150, segona columna, article 71, apartat
tres (article tercer, quart, dos, primera línia), on diu: «Dos.
Quotes fixes: en els casos d’explotació...», ha de dir: «Dos.
Quotes fixes.», i com a punt i a part, «En els casos
d’explotació...».

A la pàgina 154, primera columna, article 75, apartat
dos, segona línia: on diu: «... per a l’exercici del 1998...»,
ha de dir: «... per a l’exercici del 1999».

A la pàgina 158, primera columna, article 84, apar-
tat a), quadre de percentatges, línia vuitena, on diu: «Ara-
gó... 5», ha de dir: «Aragó... 15».

A la pàgina 167, segona columna, disposició addi-
cional divuitena, apartat dos, quarta línia, on diu: «... pri-
vada d’activitats...», ha de dir: «... privada en activitats...».

A la pàgina 171, annex I, l’import del programa «Mu-
seus», tant respecte als capítols I a VIII, com al total,
s’ha d’entendre en la quantitat de 16.431.631.

A la pàgina 172, annex I, l’import del programa «Di-
recció i serveis generals de Comerç i Turisme i de la
Petita i Mitjana Empresa», tant respecte als capítols I
a VIII, com al total, s’ha d’entendre en la quantitat de
992.335. I la nota al peu de l’annex I, a la pàgina 173,
s’ha d’entendre no publicada.

A la pàgina 177, segona columna, annex V, s’ha d’a-
fegir al final de l’annex el quadre següent:


