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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
6285 Corrección de erros da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais 

do Estado para o ano 2010.

Advertidos erros na publicación da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de orzamentos 
xerais do Estado para o ano 2010, publicada no «Boletín Oficial del Estado», suplemento 
en lingua galega número 309, do 24 de decembro de 2009, procédese a efectuar a oportuna 
rectificación:

Preámbulo.

Na páxina 4, na epígrafe VI, terceiro parágrafo, na liña 5, onde di: «En materia de 
débeda do Estado... en máis de 77.676.707,98 miles de euros,...», debe dicir: «En materia 
de débeda do Estado... en máis de 78.135.978,85 miles de euros,...».

*Nota: A cifra definitiva modificada no art. 50.un, non se trasladou ao preámbulo.

Na páxina 9, na epígrafe X, terceiro parágrafo, na liña 2, onde di: «En materia de 
persoal... que non poderá superara os 86.000 efectivos.», debe dicir: «En materia de 
persoal... que no poderán superar os 86.000 efectivos.».

Título I «Da aprobación dos orzamentos e das súas modificacións».

Na páxina 15, artigo 11, número un, punto 1, onde di: «Autorizar as transferencias que 
afecten os créditos recollidos no artigo 9.un desta lei,...», debe dicir: «Autorizar as 
transferencias que afecten os créditos previstos no artigo 10.un desta lei,...»

Na páxina 15, artigo 11, número dous, punto 2, onde di: «Autorizar as transferencias... 
orzamento da Xerencia de Infraestruturas e Equipamento de Defensa,...», debe dicir: 
«Autorizar as transferencias... orzamento da Xerencia de Infraestrutura e Equipamento da 
Defensa,...».

Na páxina 17, artigo 12, punto un.c), onde di: «As que resulten... Xerencia de 
Infraestruturas e Equipamento da Defensa...», debe dicir: «As que resulten... Xerencia de 
Infraestrutura e Equipamento da Defensa...».

Título VII «Dos entes territoriais».

Na páxina 111, artigo 98, número tres.b.2.iv, onde di: «A suma... multiplicarase polo 
factor Pj, sendo...», debe dicir: «A suma... multiplicarase polo factor Pi, sendo...».

Disposicións adicionais.

Na páxina 170, disposición adicional quincuaxésimo sexta, no seu título e no seu 
texto, onde di: «... número 2 da disposición adicional décimo sexta...», debe dicir: «... 
número dous da disposición adicional décimo sexta...».

Anexos.

Na páxina 213, anexo II, no ordinal segundo, número cinco, sección 15 «Ministerio de 
Economía e Facenda», onde di: «d) O crédito 15.493M.20.821.20, “Ao Consorcio de 
Compensación de Seguro. Seguro de crédito á exportación.”», debe dicir: «d) O crédito 
15.493M.20.821.10, “Ao Consorcio de Compensación de Seguros. Seguro de crédito á 
exportación.”».

Na páxina 238, anexo XIII, na segunda epígrafe «Entidades públicas empresariais e 
organismos públicos», debe eliminarse a quinta liña:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 96  Mércores 21 de abril de 2010  Sec. I. Páx. 2

Consorcio da Zona Especial de Canarias (CZEC).

Na relación de emendas aprobadas, publicada no «BOE», suplemento en lingua 
galega do 29.12.09, na última epígrafe,

«Subsector empresarial e fundacional»

Hai que suprimir a segunda liña «ADIF Estación Huelva» xa que está repetida coa 
anterior, «Estación Alta Velocidade Huelva».
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