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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4956 Correcció d’errors del Reial decret llei 10/2012, de 23 de març, pel qual es 

modifiquen determinades normes financeres en relació amb les facultats de 
les autoritats europees de supervisió.

Havent observat errors en el text del Reial decret llei 10/2012, de 23 de març, pel 
qual es modifiquen determinades normes financeres en relació amb les facultats de 
les autoritats europees de supervisió, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 
72, de 24 de març 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 11, a l’apartat onze de l’article tercer, on diu: «Onze. L’apartat 4 de 
l’article 71 queda redactat de la manera següent: “4. La Comissió Nacional del Mercat 
de Valors ha d’informar...”», ha de dir: «Onze. El segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 
71 queda redactat de la manera següent: “La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha 
d’informar...”».

A la pàgina 12, apartat quinze de l’article tercer, on diu: «S’afegeix un nou apartat 8 a 
l’article 85, que té la redacció següent: “8. Els fets constatats en l’exercici...”», ha de dir: 
«Quinze. L’apartat 7 de l’article 85 queda redactat de la manera següent, i el segon 
apartat 7sic actual passa a renumerar-se com a 8: “7. Els fets constatats en l’exercici...”».

A la pàgina 17, apartat vint-i-set de l’article tercer, on diu: «Vint-i-set. S’afegeix un 
nou article 107 bis, que té la redacció següent: “Article 107 bis. Informació i notificació 
d’infraccions i sancions administratives.”», ha de dir: «Vint-i-set. S’afegeix un nou article 
107 ter, que té la redacció següent: “Article 107 ter. Informació i notificació d’infraccions i 
sancions administratives.”».

A la pàgina 22, a l’apartat tres de la disposició final primera, on diu: «…a l’empara del 
que preveu l’article 4 d’aquesta llei tenen...», ha de dir: «…a l’empara del que preveu 
l’article 4 d’aquest Reial decret llei tenen...».
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