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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6465 Correcció d’errors de la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es 

modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.

Havent observat errors a la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica 
la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, publicada en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 77, de 31 de març de 2015, i en el seu suplement en català, se’n 
fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 7, quart paràgraf, línies 6 i 7, on diu: «corrupció en el sector privat», ha de 
dir: «corrupció en els negocis».

A la pàgina 10, cinquè paràgraf, línia 4, on diu: «quinze anys», ha de dir: «setze anys».
A la pàgina 15, se suprimeix el penúltim paràgraf de l’apartat XIX de l’exposició de 

motius.
A la pàgina 20, l’últim paràgraf de l’apartat XXVI de l’exposició de motius se substitueix 

pel següent: «Finalment, s’inclou la regulació de la responsabilitat penal de les persones 
jurídiques.»

A la pàgina 78, a l’apartat cent cinquanta-nou, que modifica l’article 288, on diu: «En el 
cas dels delictes que preveuen els articles 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 284 i 286 
bis al 286 quinquies», ha de dir: «En el cas dels delictes que preveuen els articles 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 284 i 286 bis al 286 quater».

A la pàgina 83, a l’apartat cent setanta-cinc, on diu: «Es modifica l’article 326 bis, que 
queda redactat de la manera següent:», ha de dir «S’afegeix un article 326 bis, amb el 
contingut següent:».

A la pàgina 86, a l’apartat cent vuitanta-tres, on diu: «S’afegeix un article 345, amb el 
contingut següent:», ha de dir: «Es modifica l’article 345, que queda redactat de la manera 
següent:».

A la pàgina 87, a l’apartat cent vuitanta-nou, que modifica l’article 362, a l’apartat 2 de 
l’article 362, on diu: «... de qualsevol dels medicaments, excipients, productes sanitaris, 
accessoris, elements o materials esmentats a l’apartat anterior...», ha de dir: «... de 
qualsevol dels medicaments, substàncies, excipients, productes sanitaris, accessoris, 
elements o materials esmentats a l’apartat anterior...»
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