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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
13644 Correcció d’errors de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control 

del deute comercial en el sector públic.

Havent observat errors a la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 
deute comercial al sector públic, publicada al «Butlletí Oficial de l’Estat» número 305, de 
21 de desembre de 2013, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions 
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 14, en el sumari de la disposició addicional quarta, on diu: «Disposició 
addicional quarta.», ha de dir: «Disposició addicional quarta. Modificació de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.».

A la pàgina 20, disposició final cinquena, on diu:

«La disposició addicional tercera. Control d’entitats d’administracions públiques no 
subjectes a auditoria; la disposició addicional segona. Mesures de suport a l’esdeveniment 
d’excepcional interès públic “Campionat del Món de Vela Olímpica Santander 2014”; la 
disposició addicional quarta; la disposició final tercera. Modificació de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern; la disposició final quarta. 
Importacions de productes d’avituallament a les Illes Canàries que es destinin a 
subministrament a determinats vaixells i aeronaus; la disposició final segona, sobre 
“Modificació del Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant”, i la 
disposició transitòria, sobre aplicació de la modificació de l’esmentat Text refós a les 
concessions i autoritzacions atorgades abans de l’entrada en vigor de la modificació 
esmentada, tenen caràcter de llei ordinària.»,

ha de dir: «La disposició addicional segona. Mesures de suport a l’esdeveniment 
d’excepcional interès públic “Campionat del Món de Vela Olímpica Santander 2014”; la 
disposició addicional tercera. Control d’entitats d’administracions públiques no subjectes 
a auditoria; la disposició addicional quarta. Modificació de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic; la disposició final segona sobre “Modificació del Text refós de la Llei de 
ports de l’Estat i de la marina mercant”; la disposició final tercera. Modificació de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern; la disposició final quarta. Importacions de productes d’avituallament a les Illes 
Canàries que es destinin a subministrament a determinats vaixells i aeronaus; i la 
disposició transitòria sobre aplicació de la modificació de l’esmentat Text refós a les 
concessions i autoritzacions atorgades abans de l’entrada en vigor de la modificació 
esmentada, tenen caràcter de llei ordinària».
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