
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 221  Xoves 13 de setembro de 2012  Sec. I. Páx. 1

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
11523 Corrección de erros do Real decreto lei 24/2012, do 31 de agosto, de 

reestruturación e resolución de entidades de crédito.

Advertidos erros no Real decreto lei 24/2012, do 31 de agosto, de reestruturación e 
resolución de entidades de crédito, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento 
en lingua galega número 210, do 31 de agosto de 2012, transcríbense a seguir as 
oportunas rectificacións:

Na páxina 2, no parágrafo terceiro da epígrafe II da parte expositiva, onde di: «(…) En 
outubro de 2011 (…) », debe dicir: «(…) En novembro de 2011 (…)».

Na páxina 20, no artigo 24.c), onde di: «(…) a que se refire a sección 2.ª do Real 
decreto lei 5/2005, do 11 de marzo (…)», debe dicir: «(…) a que se refire a sección 2.ª do 
capítulo II do título I do Real decreto lei 5/2005, do 11 de marzo (…)».

Na páxina 32, no artigo 47.2, onde di: «Fóra do disposto no artigo 71.1, os titulares 
(…)», debe dicir: «Fóra do disposto no artigo 71, os titulares (…)».

Na páxina 40, no artigo 66 a), parágrafo segundo, onde di: «(…) a que se refiren os 
artigos 15 e 24 (…)», debe dicir: «(…) a que se refiren os artigos 14 e 23(…)».

Na páxina 41, no artigo 69.1, onde di: «(…) de acordo co disposto no artigo 23 (…)», 
debe dicir: «(…) de acordo co disposto no artigo 67 (…)».

Na páxina 48, na disposición transitoria cuarta, onde di: «(…) resultará exixible ás 
entidades, transcorridos seis meses (…)», debe dicir: «(…) resultará exixible ás entidades 
transcorridos seis meses (…)».

Na páxina 53, no texto marco da disposición derradeira quinta, onde di: «Engádese 
unha nova letra g ao número 1 do artigo (…)», debe dicir: «Engádese unha nova letra g) 
ao número 1 do artigo (…)».

Na páxina 53, na disposición derradeira quinta, onde di: «(…) e do Fondo de 
Reestruturación Ordenada Bancaria FROB adoptados conforme o (…)», debe dicir: «(…) 
e do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria adoptados conforme o (…)».

Na páxina 56, no punto dous da disposición derradeira sétima, na modificación da 
letra iv) do número 2 do artigo 2 do Real decreto lei 2/2011, do 18 de febreiro, onde di: 
«(…) das deducións a que se refiren a letra a) e b) deste número.», debe dicir: «(…) das 
deducións a que se refiren as letras a) e b) deste número.».
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