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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE FOMENT
14223 Correcció d’errors del Reial decret 931/2010, de 23 de juliol, pel qual es regula 

el procediment de certificació de proveïdors civils de serveis de navegació 
aèria i el seu control normatiu.

Havent observat errors en el Reial decret 931/2010, de 23 de juliol, pel qual es regula 
el procediment de certificació de proveïdors civils de serveis de navegació aèria i el seu 
control normatiu, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 191, de 7 d’agost de 
2010, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la 
versió en llengua catalana:

A la pàgina 5, article 11.5, penúltima línia, on diu: «article 43.2 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre.», ha de dir: «article 43.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre».

A la pàgina 10, disposició addicional tercera, tercer paràgraf, segona línia, on diu: 
«article 43.2», ha de dir: «article 43.1».

A la pàgina 25, annex IV, apartat 3 de les Condicions generals del Model de certificat, 
segon paràgraf, segona línia, on diu: «valid for six (6) years», ha de dir: «valid for (…) 
years».

A la pàgina 25, annex IV, al peu de la signatura de les Condicions generals del Model 
de certificat, on diu: «Director of Air safety State Agency» ha de dir: «Director of Air Safety 
State Agency».

A la pàgina 26, annex IV, al peu de la signatura de la Taula del certificat, on diu: «Per 
l’Autoritat Nacional de Supervisió», ha de dir: «El director de l’Agència Estatal de Seguretat 
Aèria», i on diu: «By the National Supervisory Authority», ha de dir: «Director of Air Safety 
State Agency».
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