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12 A la pàgina 112, a l’article 99, apartat e), on diu: 
«... conèixer les situació ...», ha de dir: «... conèixer la 
situació ...». 

13 A la pàgina 113, a l’article 99, apartat r), on diu: «... 
en els article ...», ha de dir «... en els articles ...». 

14 A la pàgina 114, a l’article 109, primer paràgraf, on 
diu: «... la societat i agències de valors ...», ha de dir: «... 
les societats i agències de valors ...». 

15 A la pàgina 115, a la disposició addicional tercera, 
segon paràgraf, on diu: «... Reial decret legislatiu 265/1986 
...», ha de dir «... Reial decret legislatiu 1265/1986 ...». 

16 A la pàgina 116, a la primera columna, novè 
paràgraf, on diu: «... Llei de mercat de valors ..», ha de dir: 
«... Llei del mercat de valors ...». 

17 A la pàgina 116, a la primera columna, número 
tres, on diu: «... institució col·lectiva ...», ha de dir: «... 
institució d’inversió col·lectiva ...». 

18 A la pàgina 117, a la primera columna, número 8, 
on diu: «... article vint-i-cinc de la Llei ...», ha de dir. «... 
article vint-i-set de la Llei ...». 

19 A la pàgina 118, a la segona columna, número 20, 
on diu: «... gestores de cartera ...», ha de dir: «... gestores 
de carteres ...». 

20 A la pàgina 118, a la segona columna, número 20, 
on diu: «... gestores de cartera ...», ha de dir «... gestores 
de carteres ...». 

21 A la pàgina 119, a la primera columna, disposició 
addicional setena, on diu: «... Reial decret 1345/1985 ...», 
ha de dir. «... Reial decret 1346/1985 ...». 

22 A la pàgina 120, a la segona columna, disposició 
transitòria novena, segon paràgraf, on diu: «... a l’article 
51 ...», ha de dir «... a l’article 54 ...». 

23 A la pàgina 120, a la segona columna, disposició 
transitòria desena, on diu: «... Reial decret 1128/1974 ...», 
ha de dir «... Decret 1128/1974 ...». 

24 Al final de la pàgina 120 i principi de la 121, on diu: «... 
número 9 de la disposició addicional cinquena ...», ha de dir: 
«... número 13 de la disposició addicional sisena ...». 

11627 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 24/1988, de 28 
de juliol, del mercat de valors. («BOE» 
122, de 23-5-1989.)

Havent observat errors en el text de la Llei 24/1988, 
de 28 de juliol, inserida en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 181, de 29 de juliol, a continuació se n’indiquen 
les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua 
catalana: 

1r A la pàgina 94, exposició de motius, número 3, línia 
12, on diu: «... una comissió consultiva ...», ha de dir: «... un 
comitè consultiu ...». 

2n A la pàgina 96, número 15, línia 17, on diu: «... el 
mateix projecte de llei ...», ha de dir: «... la mateixa Llei ...». 

3r A la pàgina 99, a l’article 13, tercer paràgraf, on 
diu: «... de la comunitats autònomes ...», ha de dir: «... de 
les comunitats autònomes ...». 

4t A la pàgina 100, a l’article 23, primera línia, on 
diu: «... Comissió del Mercat de Valors ...», ha de dir «.. 
Comissió Nacional del Mercat de Valors ...». 

5è A la pàgina 102, a l’article 34, segon paràgraf, on 
diu: «Aquest s’estén ...», ha de dir, «Aquesta s’estén ...». 

6è A la pàgina 103, a l’article 41, on diu: «... mercats 
secundaris de valors ...», ha de dir: «... mercats secundaris 
oficials de valors ...». 

7è A la pàgina 103, a l’article 44, últim paràgraf, on 
diu: «... normes que s’estableixin ...», ha de dir «... normes 
que estableixi ...». 

8è A la pàgina 104, a l’article 48, paràgraf sisè, on diu: 
«... articles 91 i 98 ...», ha de dir «... articles 92 i 98 ...». 

9è A la pàgina 107, a l’article 66, apartat j), on 
diu: «... Que es comprometin ...», ha de dir «... Que es 
comprometi ...». 

10 A la pàgina107, a l’article 66, apartat j), on diu: «... 
i compleixin efectivament ...», ha de dir: «... i compleixi 
efectivament ...». 

11 A la pàgina 112, a l’article 99, apartat c), on diu: «a 
què refereixen ...», ha de dir «a què es refereixen ...». 


