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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
406 Correcció d’errors del Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es 

desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa als 
requisits tècnics de les activitats de joc.

Havent observat errors en el Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es 
desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa als requisits 
tècnics de les activitats de joc, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 275, 
de 15 de novembre 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 1, a l’índex, on diu: «Article 8. Procediment d’homologació i certificació.», 
ha de dir: «Article 8. Termini i procediment d’homologació i certificació.».

A la pàgina 1, a l’índex, on diu: «Article 9. Reconeixement de l’homologació i 
certificació validada per altres administracions públiques.», ha de dir: «Article 9. 
Reconeixement de l’homologació i certificació validada per altres administracions 
públiques o per les autoritats competents dels estats de l’Espai Econòmic Europeu.».

A la pàgina 1, a l’índex, on diu «Article 11. Certificació provisional dels sistemes de 
joc.», ha de dir: «Article 11. Homologació preliminar i definitiva dels sistemes tècnics 
de joc.».

A la pàgina 1, a l’índex, on diu: «Article 15. Activitats de joc realitzades a través 
d’Internet.», ha de dir: «Article 15. Activitats de joc realitzades a través de lloc web.».

A la pàgina 8, article 8, apartat 4, segon paràgraf, on diu: «...de la Comissió Nacional 
de Joc...», ha de dir: «...de la Comissió Nacional del Joc...».
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