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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
19213 Correcció d’errors del Reial decret 1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es 

regula la provisió del servei d’informació de vol d’aeròdroms (AFIS).

Havent advertit errors en el Reial decret 1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es 
regula la provisió del servei d’informació de vol d’aeròdroms (AFIS), publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 232, de 24 de setembre 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 8, article 18.1, lletra c), primera línia, on diu: «Tenir un nivell d’idioma (…)», 
ha de dir: «Tenir, almenys, un nivell d’idioma (…)».

A la pàgina 9, article 22.1, lletra c), on diu: «àrea de maniobra», ha de dir: «àrea de 
maniobres.».

A la pàgina 10, article 22.2, segona línia, on diu: «dins de l’àrea de moviments (…)», 
ha de dir: «dins de l’àrea de moviment (…)».

A la pàgina 16, annex II, apartat 3, lletra a), primer paràgraf, tercera línia, on diu: «i 
sobre l’àrea de maniobra de l’aeròdrom», ha de dir «i sobre l’àrea de maniobres de 
l’aeròdrom».

A la pàgina 16, annex II, apartat 3, lletra b) epígraf 1r, on diu: «a l’àrea de moviments», 
ha de dir: «a l’àrea de moviment».

A la pàgina 16, annex II, apartat 4, lletra a), primer paràgraf, tercera línia, on diu: «que 
permetin veure l’àrea de maniobra (…)», ha de dir: «que permetin veure l’àrea de 
maniobres (…)».

A la pàgina 23, annex IV, apartat 10, lletra a), epígraf 1r, tercera línia, on diu: «segons 
el nivell de competència lingüística 4 (…)», ha de dir: «segons, almenys, el nivell de 
competència lingüística 4 (…)».

A la pàgina 27, annex VII, rúbrica en anglès, on diu: «APLICATION FOR THE 
CERTIFICATION OF AN ATC TRAINING ORGANISATION», ha de dir: «APPLICATION 
FOR THE CERTIFICATION OF AN AFIS TRAINING ORGANISATION».

A la pàgina 28, annex VII, rúbrica en anglès, on diu: «APLICATION FOR THE 
CERTIFICATION OF AN ATC TRAINING ORGANISATION», ha de dir: «APPLICATION 
FOR THE CERTIFICATION OF AN AFIS TRAINING ORGANISATION».
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