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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6285 Correcció d’errors de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per a l’any 2010.

Advertits errors en la publicació de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2010, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», suplement 
en valencià al número 309, de 24 de desembre de 2009, es procedix a efectuar l’oportuna 
rectificació:

Preàmbul.

En la pàgina 4, en l’apartat VI, tercer paràgraf, en la línia 5, on diu: «En matèria de 
deute de l’Estat... en més de 77.676.707,98 milers d’euros,...», ha de dir: «En matèria de 
deute de l’Estat... en més de 78.135.978,85 milers d’euros,...».

*Nota: La xifra definitiva modificada en l’art. 50.u no es va traslladar al preàmbul.

En la pàgina 9, en l’apartat X, tercer paràgraf, en la línia 2, on diu: «En matèria de 
personal... que no podrà supera els 86.000 efectius.», ha de dir: «En matèria de personal... 
que no podran superar els 86.000 efectius.».

Títol I «De l’aprovació dels pressupostos i de les seues modificacions».

En la pàgina 15, article 11, apartat u, punt 1, on diu: «Autoritzar les transferències que 
afecten els crèdits previstos en l’article 9.u de la present llei,...», ha de dir: «Autoritzar les 
transferències que afecten els crèdits previstos en l’article 10.u de la present llei,...»

En la pàgina 15, article 11, apartat dos, punt 2, on diu: «Autoritzar les transferències... 
pressupost de la Gerència d’Infraestructures i Equipament de Defensa,...», ha de dir: 
«Autoritzar les transferències... pressupost de la Gerència d’Infraestructura i Equipament 
de la Defensa,...».

En la pàgina 17, article 12, apartat u.c), on diu: «Les que resulten... Gerència 
d’Infraestructures i Equipament de la Defensa...», ha de dir: «Les que resulten... Gerència 
d’Infraestructura i Equipament de la Defensa...».

En la pàgina 75, article 77, en el segon paràgraf del punt 4, on diu: «...períodes 
impositius a què es referix a l’apartat 1 d’esta...», ha de dir: «...períodes impositius a què 
es referix l’apartat 1 d’esta...».

Títol VII «Dels ens territorials»

En la pàgina 113, article 98, apartat tres.b.2.iv, on diu: «La suma... s’ha de multiplicar 
pel factor Pj, sent... », ha de dir: «La suma... s’ha de multiplicar pel factor Pi, sent... ».

Disposicions addicionals.

En la pàgina 172, disposició addicional cinquanta-sis, en el títol i en el text, on diu: «...
apartat 2 de la disposició addicional setze...», ha de dir: «...apartat dos de la disposició 
addicional setze...».

Annexos.

En la pàgina 216, annex II, en el segon apartat, número cinc, secció 15 «Ministeri 
d’Economia i Hisenda», on diu: «d) El crèdit 15.493M.20.821.20, Al Consorci de 
Compensació d’Assegurança. Assegurança de Crèdit a l’Exportació», ha de dir: «d) El 
Crèdit 15.493M.20.821.10, Al Consorci de Compensació d’Assegurances. Assegurança de 
Crèdit a l’Exportació».
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En la pàgina 241, annex XIII, en el segon apartat «Entitats públiques empresarials i 
organismes públics», cal eliminar la quinta línia:

Consorci de la Zona Especial de Canàries (CZEC).

En la relació d’esmenes aprovades, publicada en el «BOE» 29.12.09, suplement en 
valencià al número 313, en l’últim apartat,

«Subsector Empresarial i Fundacional»

Cal suprimir la segona línia «ADIF Estació Huelva» ja que està repetida amb l’anterior, 
Estació Alta Velocitat Huelva.
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