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I.

Sábado 17 de xullo de 2010

Sec. I.

Páx. 1

DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
11425

Corrección de erros do Real decreto lei 11/2010, do 9 de xullo, de órganos de
goberno e outros aspectos do réxime xurídico das caixas de aforro.

Advertidos erros no texto do Real decreto lei 11/2010, do 9 de xullo, de órganos de
goberno e outros aspectos do réxime xurídico das caixas de aforro «Boletín Oficial del
Estado», suplemento en lingua galega n.º 169, do 13 de xullo de 2010), procédese a
efectuar as oportunas correccións:
Na páxina 5, no parágrafo sexto, onde di: «O punto dezasete...», debe dicir: «O punto
dezaoito...»; no parágrafo sétimo, onde di: «O punto dezaoito...», debe dicir: «O punto
dezanove...», e no parágrafo oitavo, onde di: «Os dous seguintes puntos...», debe dicir: Os
puntos vinte e un e vinte e dous...».
Na páxina 5, no parágrafo noveno, onde di: «O punto vinte e un...», debe dicir: «O
punto vinte e tres...», e no parágrafo décimo, onde di: «..., o punto vinte e tres...», debe
dicir: «..., o punto vinte e catro...».
Na páxina 13, no inciso ii) da letra d) do punto cinco do artigo 3, onde di: «...
cumprimento...», debe dicir: «... incumprimento...».
Na páxina 28, na disposición transitoria sexta, onde di: «... punto tres do artigo 3 deste
real decreto lei...», debe dicir: «... punto tres do artigo 1 da Lei 31/1985, do 2 de
agosto,...».
Na páxina 28, na disposición transitoria sétima, onde di: «... punto tres do artigo 3
deste real decreto lei...», debe dicir: «... punto tres do artigo 1 da Lei 31/1985, do 2 de
agosto,...».
Na páxina 29, no punto 2 da disposición derradeira primeira, onde di: «... os preceptos
desta lei que a continuación se relacionan:»; debe dicir «... os preceptos deste real decreto
lei que a continuación se relacionan:».
Na páxina 29, no punto 2 da disposición derradeira primeira, nas letras a), b) e c), onde
di: «... tres...», debe dicir: «... 3...».
Na páxina 29, na letra c) do punto 2 da disposición derradeira primeira, onde di «O
punto dezaoito...», debe dicir: «O punto dezanove...».
Na páxina 29, no punto 3 da disposición derradeira primeira, onde di: «... artigo 12...»,
debe dicir. «... artigo 12.un...»; onde di: «... punto oito do artigo tres...»; debe dicir: «punto
oito do artigo 3...», e onde di: «... o punto vinte e un do artigo tres...», debe dicir: «... o
punto vinte e dous do artigo 3...».
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