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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 8987 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 2393/2004, 

de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espa-
nya i la seva integració social. («BOE» 130,
d’1-6-2005.)

Havent observat errors en el Reial decret 2393/2004, de 
30 de desembre, 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, publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 6, de 7 de gener de 2005, 
i en el suplement en català número 2, de 17 de gener de 
2005, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la ver-
sió en llengua catalana:

En la pàgina 379, columna primera, en el paràgraf primer 
de la part expositiva, línia quarta, on diu: «…disposició addi-
cional tercera…», ha de dir: «…disposició final tercera…».

En la pàgina 395, columna segona, en l’article 46.5, línia 
dotzena, on diu: «…l’autorització, s’ha de recomanar…», ha 
de dir: «…la sol·licitud, s’ha de recomanar…».

En la pàgina 396, columna segona, en l’article 50.a), parà-
graf segon, línia sisena, on diu: «…per a Ceuta i Melilla, 
d’acord amb la informació…», ha de dir: «…per a Ceuta i 
Melilla, excepte a les províncies insulars, on es pot establir el 
catàleg per a cada illa o agrupació d’illes, d’acord amb la 
informació…».

En la pàgina 396, columna segona, en l’article 50.d), on 
diu: «…a l’oferta de treball…», ha de dir: «…a l’oferta d’ocu-
pació…».

En la pàgina 397, columna primera, en l’article 51.2.a), on 
diu: «a) El DNI o CIF…», ha de dir: «a) El CIF…».

En la pàgina 398, columna primera, en l’article 51.9, 
última línia, on diu: «…hagi autoritzat inicialment l’autoritza-
ció…», ha de dir: «…hagi concedit inicialment l’autoritza-
ció…».

En la pàgina 399, columna primera, en l’article 54.3.b), on 
diu: «…nova oferta de treball que…», ha de dir: «…nova 
oferta d’ocupació que…».

En la pàgina 403, columna segona, en l’article 68.b), parà-
graf segon, on diu: «…activitats lectives, subscrits per…», ha 
de dir: «…activitats lectives o altres activitats acadèmiques, 
subscrits per…».

En la pàgina 422, columna segona, en l’article 149.4.a), 
on diu: «…de 150 a 300 euros…», ha de dir: «…de 151 a 300 
euros…».

En la pàgina 424, columna segona, en l’article 155.1, on 
diu: «…ordre del ministre de l’Interior…», ha de dir: «…ordre 
del Ministeri de la Presidència, a proposta dels ministres de 
l’Interior i d’Administracions Públiques…».

En la pàgina 424, columna segona, en l’article 155.2, on 
diu: «…ordre del ministre de la Presidència, a proposta con-
junta dels ministres de l’Interior i d’Administracions Públi-
ques…», ha de dir: «…ordre del ministre de l’Interior…».

En la pàgina 425, columna segona, en l’article 158, on 
diu: «En els casos…», ha de dir: «1. En els casos…».

En la pàgina 427, columna segona, en la disposició addi-
cional primera.3, segon paràgraf, on diu: «…els articles 55.a) 
i b…», ha de dir: «…l’article 55.2.a) i b…».

En la pàgina 429, columna segona, en la disposició addi-
cional desena, línia tercera, on diu: «…i subdelegats del 
Govern, basant-se…», ha de dir: «…i subdelegats del Govern, 
sota la dependència funcional d’aquests dos últims ministe-
ris, basant-se…».

En la pàgina 429, columna segona, en la disposició addi-
cional desena, línia sisena, on diu: «…i de treball, així com…
», ha de dir: «…i de treball, cèdules d’inscripció, així com…».

En la pàgina 430, columna primera, en la disposició addi-
cional catorzena, línia segona, on diu: «…de gener, d’admi-
nistracions educatives…», ha de dir: «…de gener, les admi-
nistracions educatives…». 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 9056 MODIFICACIÓ dels Estatuts d’EUROFIMA, Soci-

etat Europea per al Finançament de Material 
Ferroviari. Reestructuració dels Ferrocarrils 
Federals Austríacs; reestructuració de la Socie-
tat Nacional de Ferrocarrils Belgues; reestruc-
turació de la Xarxa Nacional dels Ferrocarrils 
Espanyols i modificació de l’article 5 dels Esta-
tuts, adoptat a Roma el 18 de març de 2005. 
(«BOE» 131, de 2-6-2005.)

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Reestructuració dels Ferrocarrils Federals Austríacs

 Tots els drets i les obligacions dels Ferrocarrils Federals 
Austríacs (ÖBB) derivats del Conveni relatiu a la constitució 
d’EUROFIMA, així com totes les accions d’EUROFIMA en 
poder dels ÖBB, han estat transferits a la societat ÖBB Hol-
ding, SA, l’1 de gener de 2005.

El 18 de març de 2005, la Junta General ordinària d’ac-
cionistes d’EUROFIMA, celebrada a Roma, va aprovar la 
transferència a l’ÖBB Holding, SA, de les 5.200 d’EUROFIMA 
en possessió d’ÖBB.

En conseqüència, la Junta va decidir modificar la redac-
ció de l’article 5 dels Estatuts de la Societat pel que fa a la 
nova raó social d’accionistes («ÖBB Holding, SA»).

Reestructuració de la Societat Nacional
de Ferrocarrils Belgues

Es mantenen tots els drets i les obligacions de la Societat 
Nacional de Ferrocarrils Belgues (SNCB) derivats del Con-
veni relatiu a la constitució d’EUROFIMA i totes les accions 
d’EUROFIMA en poder de la SNCB, queden en possessió de 
la SNCB Holding, successora legal de la SNCB.

El 18 de març de 2005, la Junta General ordinària d’ac-
cionistes d’EUROFIMA, celebrada a Roma, va aprovar la ins-
cripció de la SNCB Holding  com a accionista d’EUROFIMA, 
com a successora legal de la SNCB.

En conseqüència, la Junta va decidir modificar la redac-
ció de l’article 5 dels Estatuts de la Societat pel que fa a la 
nova raó social d’accionistes («SNCB Holding»).

Reestructuració de la Xarxa Nacional
dels Ferrocarrils Espanyols

Tots els drets i les obligacions de la Xarxa Nacional dels 
Ferrocarrils Espanyols (RENFE) derivats del Conveni relatiu a 
la constitució d’EUROFIMA, així com totes les accions d’EU-
ROFIMA en poder de RENFE, han estat transferits a la socie-
tat RENFE Operadora l’1 de gener de 2005.

El 18 de març de 2005, la Junta General ordinària d’ac-
cionistes d’EUROFIMA, celebrada a Roma, va aprovar la 
transferència a RENFE Operadora de les 13.572 accions 
d’EUROFIMA en possessió de RENFE.


