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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
16117 Correcció d’errors del Reial Decret Legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’Auditoria de Comptes.

Advertits errors en el Reial Decret Legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Auditoria de Comptes, publicat en el «Boletín Oficial del Estado» 
suplement en valencià al número 157, de 2 de juliol de 2011, es procedix a efectuar les 
correccions oportunes:

En la pàgina 4, en l’última línia, on diu: «amenaces a la independència que poden 
donar-se de la mateixa manera que en el cas del cònjuge», ha de dir: «amenaces a la 
independència que poden donar-se en el cas del cònjuge».

En la pàgina 8, article 9, on diu: «en altres estats membres i en tercers països», ha de 
dir: «en altres estats membres de la Unió Europea i en tercers països».

En la pàgina 8, article 17, on diu: «Incompatibilitats derivades de situacions que 
concorren en la xarxa auditora», ha de dir: «Incompatibilitats derivades de situacions que 
concorren en persones o entitats relacionades directament amb l’auditor de comptes o 
societat d’auditoria».

En la pàgina 8, article 18, on diu: «Incompatibilitats derivades de situacions que 
concorren en la xarxa no auditora», ha de dir: «Incompatibilitats derivades de situacions 
que concorren en altres persones o entitats de la xarxa a què pertany l’auditor o societat 
d’auditoria».

En la pàgina 9, Secció 3a, on diu: «Auditors, així com societats i altres entitats 
d’auditoria autoritzats en estats membres de la Unió Europea i en tercers països», ha de 
dir: «Règim de supervisió aplicable a auditors, així com societats i la resta d’entitats 
d’auditoria autoritzades en estats membres de la Unió Europea i en tercers països».

En la pàgina 9, article 41, on diu: «autoritzats en estats membres de la Unió Europea i 
tercers països», ha de dir: «autoritzats en estats membres de la Unió Europea i en tercers 
països».

En la pàgina 17, article 10.1.c), primera línia, on diu: «Que una majoria dels membres», 
ha de dir: «Que la majoria dels membres».

En la pàgina 17, article 10.3, segona línia, on diu: «a auditors de comptes que poden 
exercir l’activitat», ha de dir: «a auditors de comptes que puguen exercir l’activitat».

En la pàgina 17, article 10.4, primera i segona línies, on diu: «hauran d’estar inscrits 
en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes les societats i la resta d’entitats d’auditoria 
autoritzats per a realitzar l’activitat», ha de dir: «hauran d’estar inscrites en el Registre 
Oficial d’Auditors de Comptes les societats i la resta d’entitats d’auditoria autoritzades per 
a realitzar l’activitat».

En la pàgina 19, article 14, línia segona del paràgraf tercer, on diu: «els articles 15 i 
16, 17 i 18,», ha de dir: «els articles 15, 16, 17 i 18,».

En la pàgina 21, article 18.1, línia tercera del paràgraf segon, on diu: «o que compartix 
propietat, control o gestió», ha de dir: «o que compartisca propietat, control o gestió».

En la pàgina 23, article 21.1, línia primera, on diu: «es fixaran, en tot cas, abans que 
comence l’exercici de les seues funcions», ha de dir: «es fixaran, en tot cas, abans que 
l’auditor de comptes o societat d’auditoria comence l’exercici de les seues funcions».
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