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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9737 Correcció d’errors del Reial decret 668/2015, de 17 de juliol, pel qual es 

modifica el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics.

Havent observat un error en el Reial decret 668/2015, de 17 de juliol, pel qual es 
modifica el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, publicat 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 171, de 18 de juliol de 2015, i en el seu suplement 
en català, se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 3, article únic, apartat tres, últim paràgraf, on diu: «Els òrgans judicials i 
altres òrgans i persones legitimades poden sol·licitar que se’ls reveli la identitat dels 
signants amb certificat electrònic d’empleat públic amb pseudònim, en els casos que 
preveu l’article 11.2 de la Llei orgànica 15/1993, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal. En aquest cas, el prestador de serveis de certificació ha d’actuar de 
conformitat amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre.», ha de dir: «Els 
òrgans judicials i altres òrgans i persones legitimades poden sol·licitar que se’ls reveli la 
identitat dels signants amb certificat electrònic d’empleat públic amb pseudònim, en els 
casos que preveu l’article 11.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. En aquest cas, el prestador de serveis de 
certificació ha d’actuar de conformitat amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre.»
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