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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
10752 Correcció d’errors del Reial Decret Llei 9/2009, de 26 de juny, sobre 

reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de 
crèdit.

Advertits errors en el Reial Decret Llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració 
bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit, publicat en el «Boletín 
Oficial del Estado», suplement en valencià al número 155, de 27 de juny de 2009, s’efectuen 
les oportunes rectificacions:

En la pàgina 9, article 3, apartat 4.b), on diu: «… Comissió d’Economia …», ha de dir: 
«… Comissió d’Economia i Hisenda…».

En la pàgina 12, article 7, apartat 6, paràgraf inicial, on diu: «Les inversions que realitze 
el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària en execució d’un pla de reestructuració no 
estaran subjectes a les limitacions o obligacions legals aplicables en el cas d’ajudes a 
càrrec dels Fons de Garantia de Depòsits en Entitats de Crèdit, incloent-hi, en tot cas, les 
següents:», ha de dir: «Les inversions que realitze el Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària en execució d’un pla de reestructuració no estaran subjectes a les limitacions o 
obligacions legals no aplicables en el cas d’ajudes a càrrec dels Fons de Garantia de 
Depòsits en Entitats de Crèdit, incloent-hi, en tot cas, les següents:».

En la pàgina 15, disposició addicional primera, on diu: «Règim jurídic de les garanties 
constituïdes a favor del Fons de Reestructuració Bancària o dels Fons de Garantia de 
Depòsits en Entitats de Crèdit», ha de dir: «Règim jurídic de les garanties constituïdes a 
favor del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària o dels Fons de Garantia de Depòsits 
en Entitats de Crèdit».

En la pàgina 16, Disposició final segona. U.a), on diu: «… article 1.8…» ha de dir: «… 
article 1…».

En la pàgina 17, Disposició final tercera, en l’apartat 8 de l’article 7 de la Llei 13/1985 
que es modifica, on diu «Llei 26/1988, de Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit», 
ha de dir: «Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de 
Crèdit».
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