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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
6240 Corrección de erros da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de orzamentos xerais 

do Estado para o ano 2021.

Advertidos erros na Lei 11/2020, do 30 de decembro, de orzamentos xerais do Estado 
para o ano 2021, publicada no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega 
ao número 341, do 31 de decembro de 2020, efectúanse as oportunas rectificacións:

Na páxina 65, no artigo 37, punto un, na primeira, segunda e terceira liñas, onde di: 
«Un. O importe das pensións recoñecidas ao abeiro da Lei 5/1979, do 18 de setembro, 
de pensións, asistencia médico-farmacéutica e asistencia social a familiares de falecidos 
como consecuencia da Guerra Civil,…», debe dicir: «Un. O importe das pensións 
recoñecidas ao abeiro da Lei 5/1979, do 18 de setembro, sobre recoñecemento de 
pensións, asistencia médico-farmacéutica e asistencia social en favor das viúvas e demais 
familiares dos españois falecidos como consecuencia ou con ocasión da pasada Guerra 
Civil,…».

Na páxina 65, no artigo 37, punto tres, na primeira e segunda liñas, onde di: «As 
pensións recoñecidas ao abeiro da Lei 6/1982, do 29 de marzo, sobre retribución básica a 
mutilados civís de guerra,…», debe dicir: «As pensións recoñecidas ao abeiro da Lei 
6/1982, do 29 de marzo, de pensións aos mutilados civís de guerra,…».

Na páxina 65, no artigo 37, punto catro, primeira, segunda e terceira liñas, onde di: «As 
pensións recoñecidas ao abeiro do Decreto 670/1976, do 5 de marzo, en favor de mutilados 
de guerra que non se puideron integrar no corpo de cabaleiros mutilados de guerra pola 
patria,…», debe dicir: «As pensións recoñecidas ao abeiro do Decreto 670/1976, do 5 de 
marzo, polo que se regulan pensións a favor dos españois que, sufrindo mutilación por mor 
da pasada contenda, non se poidan integrar no corpo de cabaleiros mutilados de guerra 
pola patria,…».

Na páxina 66, no artigo 37, punto cinco, na primeira á cuarta liñas, onde di: «A contía 
para 2021 das pensións causadas ao abeiro do título II da Lei 37/1984, do 22 de outubro, 
sobre recoñecemento de dereitos e servizos prestados a aqueles que durante a Guerra 
Civil formaron parte das Forzas Armadas e de orde pública e corpo de carabineiros da 
República,…», debe dicir: «A contía para 2021 das pensións causadas ao abeiro do título II 
da Lei 37/1984, do 22 de outubro, de recoñecemento de dereitos e servizos prestados a 
aqueles que durante a Guerra Civil formaron parte das Forzas Armadas, forzas de orde 
pública e corpo de carabineiros da República,…».

Na páxina 68, no artigo 39, punto un, no segundo parágrafo, na segunda liña en diante, 
onde di: «…no punto catro das disposicións adicionais quinta e sexta, así como na 
disposición adicional décima das leis 61/2003, do 30 de decembro; 30/2005, do 29 de 
decembro; 42/2006, do 28 de decembro; e 51/2007, do 26 de decembro, de orzamentos 
xerais do Estado para os anos 2004, 2006, 2007 e 2008, respectivamente.», debe dicir: 
«…no punto catro da disposición adicional quinta da Lei 61/2003, do 30 de decembro, de 
orzamentos xerais do Estado para o ano 2004, na disposición adicional sexta da Lei 
30/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2006, e na 
disposición adicional décima das leis 42/2006, do 28 de decembro, e 51/2007, do 26 de 
decembro, de orzamentos xerais do Estado para os anos 2007 e 2008, respectivamente.».

Na páxina 69, no artigo 42, punto un, no parágrafo cuarto, na sexta liña, onde di: 
«…complemento para mínimos…», debe dicir: «…complemento por mínimos…»; e na 
páxina 70, no parágrafo sexto, na primeira liña, onde di: «…complementos para 
mínimos…», debe dicir: «…complementos por mínimos…».

Na páxina 70, no artigo 42, punto tres, na primeira liña, onde di: «…complemento para 
mínimos…», debe dicir: «…complemento por mínimos…».
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Na páxina 73, no artigo 43, no cadro de contías mínimas, na primeira columna, na 
epígrafe referida á «Prestación de orfandade», na segunda fila, onde di: «Varios 
beneficiarios: para repartir entre número de beneficiarios 100», debe dicir: «Varios 
beneficiarios: para repartir entre número de beneficiarios».

Na páxina 123, no artigo 79, número un, no punto 2, primeiro parágrafo, onde di: 
«Importe por tren por km, en servizos de longa distancia clasificados na categoría VL1 
(conforme o establecido no punto 7 do artigo 97 da Lei 3/2015, do 29 de setembro): 
0,018692 €.», debe dicir: «Importe por tren por km, en servizos de longa distancia 
clasificados na categoría VL1 (conforme o establecido no punto 7 do artigo 97 da Lei 
38/2015, do 29 de setembro): 0,018692 €.»

Na páxina 125, no artigo 80, número 1.3, no cadro, no encabezamento da primeira 
columna, onde di «Modalidade B», debe dicir: «Modalidade C».

Na páxina 163, no artigo 119, no punto catro.1, na primeira e segunda liñas, onde di: 
«As bases de cotización por continxencias comúns e profesionais determinarase aplicando 
a,…» debe dicir: «As bases de cotización por continxencias comúns e profesionais 
determinaranse aplicando a.…»

Na páxina 165, no artigo 119, número 6, no primeiro parágrafo, na antepenúltima liña, 
onde di: «…superen a contía 12.917,37 euros, co tope do…», debe dicir: «…superen a 
contía de 12.917,37 euros, co tope do…».

Na páxina 171, no artigo 120, no punto Dous.2, na terceira a cuarta liñas, onde di: «…
dos haberes reguladores vixentes o ano 2020…», debe dicir: «…dos haberes reguladores 
vixentes no ano 2020…».

Na páxina 172, no artigo 120, número 2, na primeira e segunda liñas, onde di: «A contía 
da achega do Estado, regulada no artigo 23 do Real decreto lexislativo 3/2000, representará…», 
debe dicir: «A contía da achega do Estado, regulada no artigo 23 do texto refundido das 
disposicións legais vixentes sobre o réxime especial da Seguridade Social do persoal ao 
servizo da Administración de xustiza, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2000, do 23 
de xuño, representará…»

Na páxina 232, na disposición adicional centésimo décimo novena, no segundo 
parágrafo, onde di: «As medidas concretas que se desenvolvan e o período de execución 
do plan, que poderá estenderse durante 2022, así como a achega en 2021 citada para o 
Plan de emprego de Extremadura, instrumentaranse mediante un convenio que se 
subscribirá entre a Administración xeral do Estado, o Servizo Público de Emprego Estatal 
e a Comunidade Autónoma de Extremadura.», debe dicir: «As medidas concretas que se 
vaian desenvolver e o período de execución do plan, que poderá estenderse durante 2022, 
así como a achega en 2021 citada para o Plan de emprego de Extremadura, 
instrumentaranse mediante un convenio que se subscribirá entre o Servizo Público de 
Emprego Estatal e a Comunidade Autónoma de Extremadura.».

Na páxina 245, na disposición adicional centésimo quincuaxésimo terceira, número 1, 
no primeiro parágrafo, na última liña, onde di: «...con cargo á partida orzamentaria 
17.38.453B.756.», debe dicir: «…con cargo á partida orzamentaria 17.38.453B.755.».

Na páxina 254, disposición transitoria sexta, na segunda táboa da páxina, relativa ás 
tarifas unitarias do canon C.2 Por estacionamento de trens para outras operacións, na 
primeira columna, terceira fila, onde di: «Operación de limpeza de tren en estacións das 
categorías 1-2.», debe dicir: «Carga e descarga a bordo do tren en estacións das 
categorías 1-2.»

Na páxina 262, na última liña e na páxina 263, na primeira liña (nova redacción do 
número 2 do artigo 33 do texto refundido da Lei de clases pasivas do Estado, aprobado 
polo Real decreto lexislativo 670/1987, do 30 de abril), onde di: «…Esta redución non será 
aplicable cando a pensión de xubilación sexa compatible coa actividade por conta 
propia...», debe dicir: «…Esta redución non será aplicable cando a pensión de xubilación 
ou retiro sexa compatible coa actividade por conta propia...».

Na páxina 268, na disposición derradeira décimo sexta, no punto dous, na primeira e 
segunda liñas, onde di: «Dous. Dáse nova redacción ao punto 2 do artigo 51, que queda 
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redactado como segue...», debe dicir: «Dous. Dáse nova redacción ao primeiro parágrafo 
do número 2 do artigo 51, que queda redactado como segue...».

Na páxina 292, na disposición derradeira trixésimo cuarta, punto dous, na redacción 
que se dá ao número 1 do artigo 86, na cuarta e quinta liñas, onde di: «...cando cumpran 
as condicións e os requisitos establecidos no texto refundido da Lei de contratos do sector 
público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.», debe dicir: 
«...cando cumpran as condicións e os requisitos establecidos na Lei 9/2017, do 8 de 
novembro, de contratos do sector público, pola que se transpoñen ao ordenamento 
xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE 
e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.»

Na páxina 312, na disposición derradeira cuadraxésima, no número tres, onde di:

«Tres. Dáse nova redacción á letra a) do número 1 do artigo 159, que queda 
redactada como segue:

«Artigo 159. Procedemento aberto simplificado.

[…]
a) Que o seu valor estimado sexa igual ou inferior a 2.000.000 de euros no 

caso de contratos de obras e, no caso de contratos de subministración e de servizos, 
que o seu valor estimado sexa igual ou inferior ás cantidades establecidas nos 
artigos 21.1, letra a) e 22.1, letra a) desta lei, respectivamente, ou ás súas 
correspondentes actualizacións.»»

Debe dicir:

«Tres. Dáse nova redacción á letra a) do número 1 do artigo 159, que queda 
redactada como segue:

«Artigo 159. Procedemento aberto simplificado.

[…]
a) Que o seu valor estimado sexa igual ou inferior a 2.000.000 de euros no caso 

de contratos de obras e, no caso de contratos de subministración e de servizos, que 
o seu valor estimado sexa inferior ás cantidades establecidas nos artigos 21.1, letra 
a), e 22.1, letra a), desta lei, respectivamente, ou ás súas correspondentes 
actualizacións.»»

Na páxina 332, no anexo III, na táboa, na antepenúltima fila, onde di: «Instituto de Crédito 
Oficial (6) 5.900.000.00», debe dicir: «Instituto de Crédito Oficial (6) 5.900.000,00».

Na páxina 332, no anexo III, na chamada (4), onde di: «Este límite entenderase como 
incremento neto máximo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro del. Este límite 
entenderase como incremento neto máximo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 
exercicio orzamentario das débedas a longo prazo (aquelas que na data de disposición 
teñan un prazo de vencemento superior a doce meses) a valor nominal con entidades 
financeiras e por emisións de títulos de renda fixa.

Non se incluirá neste límite ningunha débeda que na data de disposición ou de rexistro 
inicial teña un prazo de vencemento igual ou inferior a doce meses.», debe dicir: «Este 
límite entenderase como incremento neto máximo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 
do exercicio orzamentario das débedas a longo prazo (aquelas que na data de disposición 
teñan un prazo de vencemento superior a doce meses) a valor nominal con entidades 
financeiras e por emisións de títulos de renda fixa.

Non se incluirá neste límite ningunha débeda que na data de disposición ou de rexistro 
inicial teña un prazo de vencemento igual ou inferior a doce meses.».

Na páxina 431, Autoridade Portuaria de Tarragona, na táboa, na décimo terceira fila, 
«FROITAS E HORTALIZAS», na última columna «CONDICIÓNS DE APLICACIÓN 
ESPECÍFICAS», onde di: «Aplícanse as condicións específicas a) e c)…» debe dicir: 
«Aplícanse as condicións específicas a) e d)…».
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