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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
8318 Corrección de erros do Real decreto lei 8/2010, do 20 de maio, polo que se 

adoptan medidas extraordinarias para a redución do déficit público.

Advertidos erros no Real decreto lei 8/2010, do 20 de maio, polo que se adoptan 
medidas extraordinarias para a redución do déficit público, publicado no «Boletín Oficial do 
Estado», suplemento en lingua galega número 126, do 24 de maio de 2010, procédese a 
efectuar as oportunas rectificacións:

– Na páxina 3, exposición de motivos, quinto parágrafo, onde di: «…cláusulas do 
acordo con contido retributivo.», debe dicir: «…cláusulas do acordo con contido 
económico.».

– Na páxina 8, artigo 1. Dous. B) 3, último parágrafo, onde di: «O resto dos 
complementos retributivos que integren a paga extraordinaria…», debe dicir: «O resto dos 
complementos retributivos que integren a citada paga extraordinaria…».

– Na páxina 8, artigo 1. Dous. B) 3, debe engadirse, ao final, o seguinte parágrafo 
omitido: «A paga extraordinaria do mes de xuño rexerase polo disposto no punto Dous. A) 
deste artigo.».

– Na páxina 13, artigo 1. Catro. Artigo 26. Un B), onde di: «Presidente do Consello de 
Estad… 77.808,24 euros», debe dicir: «Presidente do Consello de Estado… 77.808,96 
euros», e onde di: «Presidente do Consello Económico e Social … 85.004,21 euros», debe 
dicir: «Presidente do Consello Económico e Social … 85.004,28 euros».

– Na páxina 15, artigo 1. Catro. Artigo 26. Sete B), terceiro parágrafo, onde di: «…, a 
contía en concepto de soldo e trienios…», debe dicir: «…,a contía en concepto de soldo e 
complemento de destino …».

– Na páxina 21, artigo 1. Catro. Artigo 29. Un B), onde di: «…, experimentarán unha 
redución, respecto ás establecidas para o ano 2008, do 10, do 9 ou do 8 cento…», debe 
dicir: «…, experimentarán unha redución, respecto ás establecidas para o ano 2008, do 
10, do 9 ou do 8 por cento …».

– Na páxina 49, artigo 14. Dous, onde di: «A partir da entrada en vigor desta norma e 
ata 31 de decembro de 2011…», debe dicir: «A partir do 1 de xaneiro de 2011 e ata 31 de 
decembro de 2011…».

– Na páxina 56, disposición derradeira quinta, onde di: «A disposición adicional sétima 
poderá ser modificada polo Consello de Ministros…», debe dicir: «A disposición adicional 
oitava poderá ser modificada polo Consello de Ministros…».
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