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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
438 Correcció d’errors de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos 

generals de l’Estat per a l’any 2016.

Havent observat errors a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2016, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 260, de 30 
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 16, a l’article 9.Tres.2, segon paràgraf, on diu: «... les corresponents 
transferències de crèdits a l’empara del que preveu...»; ha de dir: «... les corresponents 
transferències de crèdit a l’empara del que preveu...».

A la pàgina 17, a l’article 9.Tres.5, tercer paràgraf, on diu: «... de l’organisme 27.107 
“Institut de Salut Carlos IIIˮ vincula a escala de capítol, a excepció de les subvencions 
nominatives i sense perjudici de la seva especificació a escala de concepte en els estats 
de despesa, els crèdits pressupostaris...»; ha de dir: «... de l’organisme 27.107 “Institut de 
Salut Carlos IIIˮ vinculen a escala de capítol, a excepció de les subvencions nominatives i 
sense perjudici de la seva especificació a escala de concepte en els estats de despesa, els 
crèdits pressupostaris...».

A la pàgina 17, a l’article 9.Tres.5, quart paràgraf, quarta i cinquena línies del paràgraf, 
on diu: «... “Transferències internesˮ, i s’han de tramitar, si és necessari, les corresponents 
transferències de crèdits»; ha de dir: «... “Transferències internesˮ, i s’han de tramitar, si és 
necessari, les corresponents transferències de crèdit».

A la pàgina 25, article 20.U.1, primer paràgraf, quarta i cinquena línies, on diu: «... pel 
que disposen les disposicions addicionals tretzena, catorzena i quinzena, respectivament, 
d’aquesta Llei...»; ha de dir: «... pel que disposen les disposicions addicionals quinzena, 
setzena i dissetena, respectivament, d’aquesta Llei...».

A la pàgina 55, article 38.U, on diu: «... Llei 5/1979, de 18 de setembre, sobre 
reconeixement de pensions, assistència medicofarmacèutica i assistència social en favor 
de les vídues, i altres familiars dels espanyols morts com a conseqüència o amb motiu de 
la passada guerra civil, a favor de familiars de morts com a conseqüència de la guerra civil, 
no pot...»; ha de dir: «...  Llei 5/1979, de 18 de setembre, sobre reconeixement de pensions, 
assistència medicofarmacèutica i assistència social en favor de les vídues, fills i altres 
familiars dels espanyols morts com a conseqüència o amb motiu de la passada guerra 
civil, no pot...».

A la pàgina 62, article 44. Quatre, cinquena i sisenes línies, on diu: «... pel Reial decret 
legislatiu 1/1994 de 20 de juny,... »; ha de dir: «... pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny,...».

A la pàgina 74, a l’article 64, apartat 5, penúltima i última línies, on diu: «... la Llei 
48/2015, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016»; ha de dir: «... la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016».

A la pàgina 166, a la disposició addicional quaranta-vuitena.U, apartat 13a, segona i 
tercera línies, on diu: «... Llei 1/2005, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca...»; ha de 
dir: «... Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca...».

A la pàgina 189, a la disposició final primera.Dos, sisè paràgraf, primera i segona 
línies, on diu: «... períodes d’assegurança de pro rata temporis, en aplicació...»; ha de dir: 
«... períodes d’assegurança pro rata temporis, en aplicació...».

A la pàgina 192, a la disposició final cinquena, última línia, on diu: «La resta de l’article 
manté la mateixa redacció.»; ha de dir: «La resta de la disposició manté la mateixa 
redacció.».
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A la pàgina 219, a continuació de l’últim paràgraf de la pàgina, s’insereixen dues notes 
amb la redacció següent:

«1 Als mestres que imparteixen 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria, se’ls ha 
d’abonar l’any 2016 la mateixa quantia que s’estableixi per als mestres dels mateixos 
cursos en els centres públics.

2 Als llicenciats que imparteixen 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria se’ls ha 
d’aplicar aquest mòdul.»

A la pàgina 223, en el quadre de bonificacions de l’Autoritat Portuària d’A Coruña, a la 
columna dels codis aranzelaris i línia corresponent a «PRODUCTES EÒLICS. 
Aerogeneradors. Maquinària i peces», on diu: «7308B, 8501B, 8502, 8503»; ha de dir: 
«7308B, 8501B, 8502, 8503 i 8412.».

A la pàgina 225, en el quadre de bonificacions de l’Autoritat Portuària d’Almeria, a la 
columna dels codis aranzelaris i línia corresponent a «Producte laminat pla de ferro», on 
diu: «7208A, 7208B, 7209A, 7209B, 7210, 7211 i»; ha de dir: «7208A, 7208B, 7209A, 
7209B, 7210, 7211 i 7212».

A la pàgina 237, a la «Taula 1.1. Tràfic de vaixells. Bonificació taxa del vaixell», Autoritat 
Portuària de Barcelona, a la columna «GT (4) ≥ 38.000», a la línia corresponent a la quota 
de tràfic any anterior «Entre 7,0% i 20,0%», on diu: «15%»; ha de dir: «5%».

A la pàgina 258, en el quadre de bonificacions de l’Autoritat Portuària de Màlaga, a la 
columna dels codis aranzelaris i línia corresponent a «CEREALS, PINSOS I LLAVORS. A 
granel», on diu: «1001 a 1008; 1101 a 1109; 1201, 1206, 1207, 1208, 1212, 1213»; ha de 
dir: «1001 a 1008; 1101 a 1109; 1201, 1206, 1207, 1208, 1212, 1213 i 1214».

A la pàgina 268, en el quadre de bonificacions de l’Autoritat Portuària de Santa Cruz de 
Tenerife, a la columna «TRÀFIC I SERVEIS MARÍTIMS SENSIBLES, PRIORITARIS O 
ESTRATÈGICS», on diu:

«TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS 
SENSIBLES, PRIORITARIS

O ESTRATÈGICS

CREUERS TURÍSTICS
EMBARCAMENT DE FRUITA I HORT
EMBARCAMENT DE VI ENVASAT
PESCA CONGELADA en règim de 

trànsit o embarcament
AVITUALLAMENT
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTI
S U B M I N I S T R A M E N T  D E 

COMBUSTIBLE per
VAIXELLS EN REPARACIÓ I 

VAIXELLS INACTIUS INCLOENT-HI 
PESQUERS I  ARTEFACTES 
FLOTANTS

VAIXELLS CABLERS
EMBARCAMENT/DESMBARCAMENT
EMBARCAMENT DE CIMENT»
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Ha de dir:

«TRÀFICS I SERVEIS MARÍTIMS 
SENSIBLES, PRIORITARIS

O ESTRATÈGICS

CREUERS TURÍSTICS
EMBARCAMENT DE FRUITA I 

HORTALISSES.
EMBARCAMENT DE VI ENVASAT
PESCA CONGELADA en règim de 

trànsit o embarcament
AVITUALLAMENT
S U B M I N I S T R A M E N T  D E 

COMBUSTIBLE per gavarra
S U B M I N I S T R A M E N T  D E 

COMBUSTIBLE per canonada
VAIXELLS EN REPARACIÓ I 

VAIXELLS INACTIUS INCLOENT-HI 
PESQUERS I  ARTEFACTES 
FLOTANTS

VAIXELLS CABLERS
EMBARCAMENT/DESMBARCAMENT 

DE LNG
EMBARCAMENT DE CIMENT»

A la pàgina 276, en el quadre de bonificacions de l’Autoritat Portuària de València, a la 
columna de «Taxa de la mercaderia» i línia corresponent a «Concentració de càrregues. 
Servei marítim de tràfic “RO-RO” (exclosos els serveis marítims tipus “RO-PAX”)», en el 
requadre superior, on diu: «entre 50.0000 i 60.000 unitats...»; ha de dir: «entre 
50.000 i 60.000 unitats...».
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