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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
2109 Correcció d’errors de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos 

generals de l’Estat per a l’any 2014.

Havent observat errors a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2014, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 
309, de 26 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 7, novè paràgraf de l’apartat VII del preàmbul, on diu: «Les prestacions 
patrimonials de caràcter públic aeroportuàries s’incrementen en un 2,5 per cent respecte 
de les quanties exigibles el 2013.», ha de dir: «Les prestacions patrimonials de caràcter 
públic aeroportuàries s’incrementen en un 0,9 per cent respecte de les quanties exigibles 
el 2013.».

A la pàgina 148, article 128, apartat sis.3, penúltima línia, on diu: «... títol II, de la 
Llei...», ha de dir: «... títol II de la Llei...».

A la pàgina 163, disposició addicional vint-i-cinquena, apartat u, última línia, on diu: 
«Subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport», ha de dir: «Subsidi de 
mobilitat i compensació per despeses de transport».

A la pàgina 163, disposició addicional vint-i-setena, a la primera i segona línies del 
primer paràgraf, on diu: «... Llei 27/2011, d’1 d’agost sobre actualització,...», ha de dir: «... 
Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització,...».

A la pàgina 198, disposició final quarta, apartat tres, en el tercer paràgraf de la pàgina, 
primera i segona línies, on diu: «... hagin transcorregut cinc-cents quaranta-cinc dies...», 
ha de dir: «... hagin transcorregut els cinc-cents quaranta-cinc dies...».

A la pàgina 225, disposició final vint-i-setena, tercera i quarta línies, on diu: «... 
Seguretat Social, que queda redactada de la manera següent:...», ha de dir: «... Seguretat 
Social, que queda redactat de la manera següent:...».
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