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Dimarts 14 de juliol de 2009

Secc. I.

Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
11599

Correcció d’errors del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Havent observat errades en el text del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual
es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 118, de 15 de maig de 2009, i en el seu
suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua
catalana:
A la pàgina 18, disposició final primera. Normes de caràcter bàsic i no bàsic, últim incís,
on diu: «L’article 1, apartats 1, 2, 3, 4 i 5; article 2, apartats 1 i 2, llevat de l’últim paràgraf
de l’apartat 1; articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i
31; disposició addicional única, i la disposició final primera», ha de dir: «L’article 1; article
2, apartats 1 i 2, llevat de l’últim paràgraf de l’apartat 1; articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31; disposició addicional única, i la disposició final
primera».
A la pàgina 18, disposició final cinquena. Modificació de l’article 179.1 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, a l’apartat 1, primer
paràgraf de l’article 179, del qual se’n fa una nova redacció, tercera línia, on diu: «Quan
l’import de la inversió excedeixi els 50.000 euros,...»; ha de dir: «Quan l’import de la inversió
sigui igual o superior a 50.000 euros,...».
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