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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6240 Correcció d’errors de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos 

generals de l’Estat per a l’any 2021.

Havent observat errades a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2021, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 341, 
de 31 de desembre de 2021, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions 
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 63, article 37, apartat u, primera, segona i tercera línies, on diu: 
«U. L’import de les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 5/1979, de 18 de 
setembre, de pensions, assistència medicofarmacèutica i assistència social a familiars de 
morts com a conseqüència de la Guerra Civil,…», ha de dir: «U. L’import de les pensions 
reconegudes a l’empara de la 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 la pàgina 63, article 37, apartat tres, primera i segona línies, on diu: «Les pensions 
reconegudes a l’empara de la Llei 6/1982, de 29 de març, sobre retribució bàsica a mutilats 
civils de guerra,…», ha de dir: «Les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 6/1982, 
de 29 de març, de pensions als mutilats civils de guerra,…».

A la pàgina 63, article 37, apartat quatre, primera, segona i tercera línies, on diu: «Les 
pensions reconegudes a l’empara del Decret 670/1976, de 5 de març, a favor de mutilats 
de guerra que no es van poder integrar en el Cos de Cavallers Mutilats de Guerra per la 
Pàtria,…», ha de dir: «Les pensions reconegudes a l’empara del Decret 670/1976, de 5 de 
març, pel qual es regulen pensions a favor dels espanyols que havent patit mutilació a 
causa de la passada contesa no es puguin integrar en el Cos de Cavallers Mutilats de 
Guerra per la Pàtria,…».

A la pàgina 64, article 37, apartat cinc, primera a quarta línies, on diu: «La quantia per 
a 2021 de les pensions causades a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’octubre, 
sobre reconeixement de drets i serveis prestats als qui durant la Guerra Civil van formar 
part de les Forces Armades i d’Ordre Públic i Cos de Carrabiners de la República,…», ha 
de dir: «La quantia per a 2021 de les pensions causades a l’empara del títol II de la 
Llei 37/1984, de 22 d’octubre, de reconeixement de drets i serveis prestats als qui durant 
la Guerra Civil van formar part de les Forces Armades, Forces d’Ordre Públic i Cos de 
Carrabiners de la República,…».

A la pàgina 66, article 39, apartat u, segon paràgraf, sisena línia en endavant, on diu: 
«…a l’apartat quatre de les disposicions addicionals cinquena i sisena, així com a la 
disposició addicional desena de les lleis 61/2003, de 30 de desembre; 30/2005, de 29 de 
desembre; 42/2006, de 28 de desembre; i 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per als anys 2004, 2006, 2007 i 2008, respectivament.», ha de dir: «…a 
l’apartat quatre de la disposició addicional cinquena de la Llei 61/2003, de 30 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2004, a la disposició addicional sisena de 
la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006, 
i a la disposició addicional desena de les lleis 42/2006, de 28 de desembre, i 51/2007, 
de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per als anys 2007 i 2008, 
respectivament.».

A la pàgina 68, article 42, apartat u, paràgraf quart, a la sisena línia, on diu: «…
complement per a mínims…», ha de dir: «…complement per mínims…»; i al paràgraf sisè, 
a la primera línia, on diu: «…complements per a mínims…», ha de dir: «…complements 
per mínims…».
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A la pàgina 68, article 42, apartat tres, a la primera línia, on diu: «…complement per a 
mínims…», ha de dir: «…complement per mínims…».

A la pàgina 71, article 43, en el quadre de quanties mínimes, a la primera columna, 
apartat referit a «Prestació d’orfandat», a la segona fila, on diu: «Diversos beneficiaris: a 
repartir entre nombre de beneficiaris 100», ha de dir: «Diversos beneficiaris: a repartir 
entre nombre de beneficiaris».

A la pàgina 122, article 79, apartat u, punt 2, primer paràgraf, on diu: «Import per tren 
per km, en serveis de llarga distància classificats en la categoria VL1 (de conformitat amb 
el que estableix l’apartat 7 de l’article 97 de la Llei 3/2015, de 29 de setembre): 
0,018692 €.», ha de dir: «Import per tren per km, en serveis de llarga distància classificats 
en la categoria VL1 (de conformitat amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 97 de la 
Llei 38/2015, de 29 de setembre): 0,018692 €.»

A la pàgina 123, article 80, apartat 1.3, en el quadre, a l’encapçalament de la primera 
columna, on diu «Modalitat B», ha de dir: «Modalitat C».

A la pàgina 160, article 119, apartat tres.5.b), última fórmula, on diu: «Per a bases de 
cotització per jornades reals, la fórmula que s’ha d’aplicar és:

% reducció jornada = 7,36%  »,

ha de dir: «Per a bases de cotització per jornades reals, la fórmula que s’ha d’aplicar és:

% reducció jornada = 7,36%  ».

A la pàgina 162, article 119, apartat cinc.3, paràgraf segon, a la segona línia, on diu: 
«…qualsevol dels Règims del sistema…», ha de dir: «…qualsevol dels règims del 
sistema…».

A la pàgina 163, article 119, apartat 5.a), cinquena a última línies, on diu: «…a establir 
anualment per l’Ordre per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la 
Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de garantia 
salarial i formació professional.», ha de dir: «…a establir anualment per l’ordre per la qual 
es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, 
protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional.».

A la pàgina 163, article 119, apartat 6, primer paràgraf, a l’antepenúltima línia, on diu: 
«…superin la quantia 12.917,37 euros amb el límit del…», ha de dir: «…superin la quantia 
de 12.917,37 euros amb el límit del…».

A la pàgina 170, article 120, apartat tres.2, primera i segona línies, on diu: «La quantia 
de l’aportació de l’Estat, regulada a l’article 23 del Reial decret legislatiu 3/2000, 
representa…», ha de dir: «La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada a l’article 23 del 
text refós de les disposicions legals vigents sobre el règim especial de la Seguretat Social 
del personal al servei de l’Administració de justícia, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2000, de 23 de juny, representa…».

A la pàgina 230, disposició addicional cent dinovena, segon paràgraf, on diu: «Les 
mesures concretes a desenvolupar i el període d’execució del Pla, que es pot estendre 
durant 2022, així com l’aportació el 2021 esmentada per al Pla d’ocupació d’Extremadura, 
s’han d’instrumentar mitjançant un conveni a subscriure entre l’Administració General de 
l’Estat, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i la Comunitat Autònoma d’Extremadura.», ha 
de dir: «Les mesures concretes a desenvolupar i el període d’execució del Pla, que es pot 
estendre durant 2022, així com l’aportació el 2021 esmentada per al Pla d’ocupació 
d’Extremadura, s’han d’instrumentar mitjançant un conveni a subscriure entre el Servei 
Públic d’Ocupació Estatal i la Comunitat Autònoma d’Extremadura.».

A la pàgina 235, disposició addicional cent vint-i-vuitena, penúltima i última línies, on 
diu: «…que especifica l’article 12 quatre d’aquesta Llei.», ha de dir: «…que especifica 
l’article 12.Quatre d’aquesta Llei.».
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A la pàgina 244, disposició addicional cent cinquanta-tresena, apartat 1, primer 
paràgraf, última línia, on diu: «...amb càrrec a la partida pressupostària 17.38.453B.756.», 
ha de dir: «…amb càrrec a la partida pressupostària 17.38.453B.755.».

A la pàgina 253, disposició transitòria sisena, a la primera taula de la pàgina, relativa a 
les tarifes unitàries del cànon C.2 Per estacionament de trens per a altres operacions, a la 
primera columna, tercera fila, on diu: «Operació neteja de tren en estacions categories 1-2.», 
ha de dir: «Càrrega i descàrrega a bord del tren en estacions categories 1-2.»

A la pàgina 261, en el segon paràgraf, quarta línia (nova redacció de l’apartat 2 de 
l’article 33 del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 670/1987, de 30 d’abril), on diu: «…Aquesta reducció no és aplicable quan la 
pensió de jubilació sigui compatible amb l’activitat per compte propi...», ha de dir: «…
Aquesta reducció no és aplicable quan la pensió de jubilació o retir sigui compatible amb 
l’activitat per compte propi...».

A la pàgina 266, disposició final setzena, apartat dos, a la primera línia, on diu: 
«Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 51, que queda redactat de la 
manera següent...», ha de dir: «Dos. Es fa una nova redacció del primer paràgraf de 
l’apartat 2 de l’article 51, que queda redactat de la manera següent...».

A la pàgina 290, disposició final trenta-quatrena, apartat dos, en la redacció que es fa de 
l’apartat 1 de l’article 86, a la tercera línia, on diu: «...quan compleixin les condicions i els 
requisits que estableix el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.», ha de dir: «...quan compleixin les condicions 
i els requisits que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.»

A la pàgina 310, disposició final quarantena, apartat tres,

On diu:

«Tres. Es fa una nova redacció de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 159, que queda 
redactada de la manera següent:

“Article 159. Procediment obert simplificat.

[…]
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas 

de contractes d’obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que 
el seu valor estimat sigui igual o inferior a les quantitats que estableixen els articles 
21.1, lletra a), i 22.1, lletra a), d’aquesta Llei, respectivament, o a les seves 
actualitzacions corresponents.”»

Ha de dir:

«Tres. Es fa una nova redacció de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 159, que queda 
redactada de la manera següent:

“Article 159. Procediment obert simplificat.

[…]
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas 

de contractes d’obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que 
el seu valor estimat sigui inferior a les quantitats que estableixen els articles 21.1, 
lletra a), i 22.1, lletra a), d’aquesta Llei, respectivament, o a les seves actualitzacions 
corresponents.”».

A la pàgina 328, annex III, taula, a l’antepenúltima fila, on diu: «Institut de Crèdit 
Oficial (6)  5.900.000.00», ha de dir: «Institut de Crèdit Oficial (6)  5.900.000,00».
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