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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
8278 Correcció d’errors del Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova 

el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de 
capitals i del finançament del terrorisme.

Havent observat errors en el Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 110, de 6 de 
maig 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 3, tercera línia del primer paràgraf de la disposició transitòria segona del 
Reial decret, on diu: «article 27.1.b) d’aquest Reglament», ha de dir: «article 27.1.c) 
d’aquest Reglament».

A la pàgina 8, primera línia, on diu: «CAPÍTOL III», ha de dir: «CAPÍTOL II».
A la pàgina 9, apartat 3 de l’article 6 del Reglament, sisena línia del tercer paràgraf, on 

diu: «fideïcomissaris», ha de dir: «fiduciaris». A continuació a la vuitena línia del mateix 
paràgraf, on diu: «fideïcomissari», ha de dir: «fiduciari».

A la pàgina 11, apartat 5 de l’article 9 del Reglament, tercera línia, on diu: 
«fideïcomissaris», ha de dir: «fiduciaris».

A la pàgina 22, article 31 apartat 1 del Reglament, segon paràgraf, on diu: «Els 
corredors de comerç i els subjectes obligats compresos a l’article 2.1 i) a u), tots dos 
inclusivament, que...», ha de dir: «Els corredors d’assegurances i els subjectes obligats 
compresos en els apartats i) a u), tots dos inclusivament, de l’article 2.1 de la Llei 10/2010, 
de 28 d’abril, que,...».

A la pàgina 24, article 35 apartat 2 del Reglament, segona línia del segon paràgraf, on 
diu: «...compresos a l’article 2.1 i) i següents i en els corredors de comerç...», ha de dir: 
«...compresos a l’apartat i) i següents de l’article 2.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, i en 
els corredors d’assegurances...».

A la pàgina 42, article 68 apartat 2 del Reglament, primera línia del segon paràgraf, on 
diu: «de funcions de policia judicial», ha de dir: «de les funcions de policia judicial».
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