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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10599 Correcció d’errors del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma 
mitjançant la Llei orgànica 2/2009.

Havent observat errors en el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i 
la seva integració social, després de la seva reforma per la Llei orgànica 2/2009, publicat 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 103, de 30 d’abril de 2011, i en el seu suplement 
en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 10, en el títol XV, capítol II, entre els articles 264 i 266 s’ha d’incloure 
l’article 265, que va ser omès, i que ha de dir: «Article 265. Règim jurídic dels centres de 
migracions».

A la pàgina 15, a la disposició final primera, primer paràgraf, on diu: «... a l’empara del 
que disposa l’article 149.1.2n de la Constitució,...», ha de dir: «… a l’empara del que 
disposa l’article 149.1.2a de la Constitució,...».

A la pàgina 15, a la disposició final primera, segon paràgraf, on diu: «... que es dicten 
a l’empara de l’article 149.1.7è de la Constitució,...», ha de dir: «… que es dicten a l’empara 
de l’article 149.1.7a de la Constitució,...».

A la pàgina 20, a l’article 9, primer paràgraf, on diu: «... els ministeris d’Afers Exteriors 
i de Cooperació, de l’Interior i de Treball i immigració,...», ha de dir: «... els ministeris 
d’Afers Exteriors i de Cooperació, de l’Interior i de Treball i Immigració,...».

A la pàgina 22, a l’article 14.2, on diu: «... els titulars dels ministeris de l’Interior i de 
Treball i immigració...», ha de dir: «… els titulars dels ministeris de l’Interior i de Treball i 
Immigració...».

A la pàgina 35, a l’article 39.5.b), on diu: «... i hi hagi mala fe...», ha de dir: «... o hi hagi 
mala fe...».

A la pàgina 36, a l’article 42.1, segon paràgraf, on diu: «... sempre que es compleixin 
els requisits que preveu l’article 105, excepte l’apartat 2.b) i 3.e)...», ha de dir: «... sempre 
que es compleixin els requisits que preveu l’article 105, excepte l’apartat 2.b) i 3.d)...».

A la pàgina 40, a l’article 48.4, primer paràgraf, on diu: «... amb la valoració prèvia del 
compliment dels requisits que preveu l’apartat f) de l’article 46,...», ha de dir: «... amb la 
valoració prèvia del compliment del requisit que preveu l’apartat f) de l’article 46,...».

A la pàgina 52, a l’article 63.1, tercer paràgraf, on diu: «…sobre la base dels apartats 
a), b) i d) del l’article 40.2 de la Llei orgànica 4/2000,...», ha de dir: «... sobre la base dels 
apartats a), b) i d) de l’article 40.2 de la Llei orgànica 4/2000,...».

A la pàgina 61, a l’article 71.2.e), on diu: «D’acord amb l’article l’article 38.6.d) de la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener...», ha de dir: «D’acord amb l’article 38.6.d) de la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener...».

A la pàgina 71, a l’article 89.4, primer paràgraf, on diu: «… i ha de sol·licitar els informes 
de l’Administració Tributària, inclòs, si s’escau, el de la mateixa comunitat autònoma,...», 
ha de dir: «… i ha de sol·licitar els informes de l’Administració Tributària, inclòs, si s’escau, 
el de la mateixa comunitat autònoma,...».

A la pàgina 93, a l’article 125, primer paràgraf, on diu: «… Llei 12/2009, de 30 d’octubre, 
reguladora del dret d’asil i de la protecció internacional,...», ha de dir: «… Llei 12/2009, de 
30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària,...».

A la pàgina 93, a l’article 126.1, on diu: «…o d’una altra classe de discriminació 
tipificada a l’article 22.4a del Codi Penal,...», ha de dir: «…o d’una altra classe de 
discriminació tipificada a l’article 22.4 del Codi Penal,...».
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A la pàgina 148, a l’article 225.3, segon paràgraf, on diu: «… que s’ha d’establir d’acord 
amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 242 del present Reglament…», ha de dir: «… que 
s’ha d’establir d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 245 del present 
Reglament…».

A la pàgina 153, a l’article 238, segon paràgraf, on diu: «… que estableix l’article 216.2 
d’aquest Reglament...», ha de dir: «… que estableix l’article 219.2 d’aquest Reglament...».

A la pàgina 155, a l’article 243, apartat c), on diu: «… d’acord amb el que disposa 
l’article 242.2 d’aquest Reglament...», ha de dir: «… d’acord amb el que disposa l’article 
245.2 d’aquest Reglament...».

A la pàgina 160, a l’article 254.1, on diu: «… 53.1.b), quan es tracti de treballadors per 
compte propi, i 53.2.a); i molt greus del...», ha de dir: «… 53.1.b) i 53.2.a); i molt greus 
del...».
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