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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
11523 Correcció d’errors del Reial decret llei 24/2012, de 31 d’agost, de 

reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

Havent observat errors en el Reial decret llei 24/2012, de 31 d’agost, de reestructuració 
i resolució d’entitats de crèdit, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 210, de 31 
d’agost 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 2, en el paràgraf tercer de l’apartat II de la part expositiva, on diu: «(…) 
L’octubre de 2011 (…)», ha de dir: «(…) El novembre de 2011 (…)».

A la pàgina 14, article 11.2, segona línia, on diu: «el Banc d’Espanya l’ha d’informar.», 
ha de dir: «el Banc d’Espanya l’ha d’informar:».

A la pàgina 20, a l’article 24.c), on diu: «(…) als quals es refereix la secció 2a del Reial 
decret llei 5/2005, d’11 de març (…)», ha de dir: «(…) als quals es refereix la secció 2a del 
capítol II del títol I del Reial decret llei 5/2005, d’11 de març (…)».

A la pàgina 28, a l’article 38.2, paràgraf segon, on diu: «(…) i, en particular, la introducció 
del caràcter (…)», ha de dir: «(…) i, en particular, de la introducció del caràcter (…)».

A la pàgina 31, a l’article 47.2, on diu: «Fora del que disposa l’article 71.1, els 
titulars (…)», ha de dir: «Fora del que disposa l’article 71, els titulars (…)».

A la pàgina 39, a l’article 66.a), paràgraf segon, on diu: «(…) a les quals es refereixen 
els articles 15 i 24 (…)», ha de dir: «(…) a les quals es refereixen els articles 14 i 23 (…)».

En la pàgina 40, a l’article 69.1, on diu: «(…) d’acord amb el que disposa l’article 23 (…)», 
ha de dir: «(…) d’acord amb el que disposa l’article 67 (…)».

A la pàgina 52, en el text marc de la disposició final cinquena, on diu: «S’afegeix una 
nova lletra g a l’apartat 1 de l’article (…)», ha de dir: «S’afegeix una nova lletra g) a 
l’apartat 1 de l’article (…)».

A la pàgina 52, en la disposició final cinquena, on diu: «(…) i del Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària FROB adoptats de conformitat amb (…)», ha de dir: «(…) i del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària adoptats de conformitat amb (…)».

A la pàgina 55, l’apartat dos de la disposició final setena, en la modificació de la lletra 
vi) de l’apartat 2 de l’article 2 del Reial decret llei 2/2011, de 18 de febrer, on diu: «En el 
cas de les entitats que calculin les posicions ponderades per risc d’acord amb el mètode 
basat en qualificacions internes el saldo negatiu que sorgeixi (…)», ha de dir: «En el cas 
de les entitats que calculin les posicions ponderades per risc d’acord amb el mètode basat 
en qualificacions internes, el saldo negatiu que sorgeixi (…)».
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