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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
2249 Correcció d’errors del Reial decret llei 2/2012, de 3 de febrer, de sanejament 

del sector financer.

Havent observat errors al Reial decret llei 2/2012, de 3 de febrer, de sanejament del 
sector financer, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 30, de 4 de febrer de 2012, 
i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió 
en llengua catalana:

A la pàgina 13, a l’apartat Dos, el paràgraf a) de l’article 6.1, on diu: «a) De conformitat 
amb el que preveu l’apartat 5 de l’article anterior», ha de dir: «a) De conformitat amb 
el que preveu l’apartat 7 de l’article anterior».

A la pàgina 14, a l’última línia de l’article 5.3.a), on diu: «… limitacions han de respectar 
les quanties màximes següents:», ha de dir: «… limitacions han de respectar les quanties 
màximes anuals següents:».

A la pàgina 15, a la disposició addicional primera, primera i segona línia del primer 
paràgraf, on diu: «… instruments de deute obligatòriament convertibles en accions 
emeses abans de…», ha de dir: «… instruments de deute obligatòriament convertibles en 
accions emesos abans de…».

A la pàgina 15, a la disposició addicional primera, sisena línia del primer paràgraf, on 
diu: «… disposi de beneficis o reserves…», ha de dir: «… disposin de beneficis o 
reserves…».

A la pàgina 19, a la disposició final segona: penúltima línia del primer paràgraf 
de l’apartat 4, on diu: «… l’apartat u, els paràgrafs a), d), f) i g) de l’apartat dos i els 
apartats següents…», ha de dir: «… l’apartat 1, els paràgrafs a), d), f) i g) de l’apartat 2 i 
els apartats següents…».
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