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Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
2453

Correcció d’errors del Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual
s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries
en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic.

Havent observat errors en el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten
mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la
Seguretat Social i econòmic, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 29, de 3 de
febrer de 2021, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes
referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 22, a l’apartat 4.f) de la disposició transitòria vuitena que s’incorpora al
Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, on diu: «f)
Les entitats inscrites en el Registre han de trametre informació periòdica acreditativa de les
actuacions de certificació que estiguin portant a terme de conformitat amb el que estableixi
l’ordre ministerial de desplegament a què es refereix aquesta disposició.», ha de dir: «f)
Les entitats inscrites en el Registre han de trametre informació periòdica acreditativa de les
actuacions de certificació que estiguin portant a terme de conformitat amb el que estableixi
l’ordre ministerial de desplegament que es dicti.».
A la pàgina 26, a la disposició final primera, al paràgraf primer, on diu: «Els capítols I
i III del títol I i les disposicions addicionals primera i segona es dicten a l’empara de
l’article...», ha de dir: «Els capítols I i III del títol I i les disposicions addicionals primera,
segona i tercera es dicten a l’empara de l’article...».
A la mateixa pàgina 26, a la disposició final primera, al paràgraf tercer, on diu: «El títol II
i la disposició addicional tercera es dicten a l’empara de l’article...», ha de dir: «El títol II i la
disposició addicional quarta es dicten a l’empara de l’article...».
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