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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
2207 Correcció d’errors del Reial Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer, pel qual es 

modifica el règim de les taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia i el 
sistema d’assistència jurídica gratuïta.

Advertits errors en el Reial Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer, pel qual es modifica el 
règim de les taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia i el sistema d’assistència 
jurídica gratuïta, publicat en el «Boletín Oficial del Estado», suplement en valencià al 
número 47, de 23 de febrer de 2013, s’efectuen les rectificacions oportunes:

En la pàgina 2, en el paràgraf segon, tercera línia, on diu: «[...] processos de capacitat, 
filiació, matrimoni i menors, les accions que poden interposar els administradors 
concursals o els de divisió de patrimonis.», ha de dir: «[...] processos sobre capacitat, 
filiació, matrimoni i menors, les accions que poden interposar els administradors 
concursals o els de divisió de patrimonis.».

En la pàgina 2, en el paràgraf tercer, primera línia, on diu: «Junt amb això s’opera una 
modificació en la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta 1/1996 actualment en vigor [...]», 
ha de dir: «Junt amb això s’opera una modificació en la Llei 1/1996, de 10 de gener, 
d’Assistència Jurídica Gratuïta actualment en vigor [...]».

En la pàgina 4, en l’exposició de motius, en l’apartat VI, paràgraf octau, segona línia, 
on diu: «inclou una disposició addicional que aclarisca», ha de dir: «consistix en la 
introducció d’una nova lletra g) en l’apartat 4 de l’article 36 de la dita llei que aclarix».

En la pàgina 4, en l’exposició de motius, en l’apartat VI, paràgraf octau, primera línia 
d’esta pàgina, on diu: «Llei 15/2007,», ha de dir: «Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa 
de la Competència,».

En la pàgina 10, disposició addicional única, últim paràgraf, on diu: «El que disposen els 
apartats anteriors no serà aplicable a aquells empleats públics als quals es referix l’apartat 6 
dels articles 2 i 3 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, [...]» ha de dir: «El que 
disposen els apartats anteriors no serà aplicable a aquells empleats públics als quals es 
referixen l’apartat 6 de l’article 2 i l’apartat 5 de l’article 3 del Reial Decret Llei 20/2012, 
de 13 de juliol, [...]».
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