BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 306

Dimecres 23 de desembre de 2015

Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
14020

Correcció d’errors de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.

Havent observat errors a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 236, de 2 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 48, apartat 3 de l’article 81, on diu: «Els organismes i les entitats vinculats
o dependents de l’Administració autonòmica i local es regeixen per les disposicions
bàsiques d’aquesta Llei que els siguin aplicables, i en particular pel que disposen els
capítols I i IV i els articles 129 i 134, així com per la normativa pròpia de l’Administració a
la qual s’adscriguin.», ha de dir: «Els organismes i les entitats vinculats o dependents de
l’Administració autonòmica i local es regeixen per les disposicions bàsiques d’aquesta Llei
que els siguin aplicables, i en particular, pel que disposen els capítols I i VI i els articles 129
i 134, així com per la normativa pròpia de l’Administració a la qual s’adscriguin.».
A la pàgina 50, apartat 3 de l’article 84, on diu: «Les universitats públiques no
transferides es regeixen pel que disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre, que els sigui
aplicable i el que disposa aquesta Llei en allò que no preveu la seva normativa específica.»,
ha de dir: «Les universitats públiques no transferides es regeixen pel que disposa la Llei
47/2003, de 26 de novembre, que els sigui aplicable i pel que disposa aquesta Llei en allò
que no prevegi la seva normativa específica.».
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