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Divendres 20 de novembre de 2015

Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
12525

Correcció d’errors del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Havent observat errors en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 261, de 31 d’octubre de 2015, i en el seu suplement en català,
se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 1, a la part expositiva, paràgraf setè, on diu: «En aquest sentit, si bé en tot
moment s’ha perseguit l’objectiu unificador que encarnen aquesta classe de textos…», ha
de dir: «En aquest sentit, en tot moment s’ha perseguit l’objectiu unificador que encarna
aquesta classe de textos…».
A la pàgina 2, a la disposició derogatòria única, apartat 8, on diu: «8. L’article 28 i la
disposició transitòria novena de la Llei 15/2014,…», ha de dir: «8. L’article 28 de la
Llei 15/2014,…».
A la pàgina 2, a la disposició derogatòria única, apartat 13, on diu: «… de la Llei de
pressupostos…», ha de dir: «… de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos…».
A la pàgina 27, quarta i cinquena línies de la pàgina, on diu: «... l’altre progenitor,
adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent,...», ha de dir: «... l’altre progenitor,
adoptant o guardador amb finalitats d’adopció o acollidor de caràcter permanent,...».
A la pàgina 47, a la disposició addicional segona, apartat 2, quarta i cinquena línies, on
diu: «... que preveu la disposició addicional segona respecte als funcionaris amb habilitació
de caràcter estatal...», ha de dir: «... que preveu l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 7
d’abril, respecte als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional...».
A la pàgina 51, a la disposició transitòria tercera, apartat 2, a la segona línia, on diu:
«... Estatut s’han d’integrar... », ha de dir: «... s’han d’integrar...».
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