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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5106 Correcció d’errors de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei 

Exterior de l’Estat.

Havent obervat errors en la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei Exterior 
de l’Estat, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 74, de 26 de març de 2014, 
i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió 
en llengua catalana:

A la pàgina 1, primer paràgraf de l’apartat II del preàmbul, on diu: «En aquest context, 
la Llei d’Acció i del Servei Exterior de l’Estat...», ha de dir: «En aquest context, la Llei de 
l’Acció i del Servei Exterior de l’Estat...».

A la pàgina 2, a la segona línia del setè paràgraf de l’apartat II del preàmbul, on diu: 
«...lleialtat institucional i coordinació... », ha de dir: «...  lleialtat institucional, coordinació i 
cooperació... ».

A la pàgina 8, article 10, apartat 1, quarta línia, on diu: «... Llei orgànica del poder 
judicial... », ha de dir: «...  Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial... ».

A la pàgina 10, article 14, apartat 1, quarta línia, on diu: «... entre aquests els que 
s’enumeren en els articles 15 a 32 d’aquesta Llei ...», ha de dir: «...  entre aquests els que 
s’enumeren en els articles 15 a 33 d’aquesta Llei... ».

A la pàgina 14, article 34, apartat 1, segona línia, on diu: «... a través de l’Estratègia 
d’Acció Exterior i l’Informe d’Acció Exterior.», ha de dir: «...  a través de l’Estratègia d’Acció 
Exterior i de l’Informe d’Acció Exterior.».

A la pàgina 32, primer paràgraf de la disposició final tercera, on diu: «La Llei 22/2009, 
de 30 d’octubre... », ha de dir: «La Llei 12/2009, de 30 d’octubre...».
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