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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
9485 Correcció d’errors del Reial decret 681/2014, d’1 d’agost, pel qual es 

modifiquen el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 
304/2004, de 20 de febrer, el Reglament sobre la instrumentació dels 
compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris, 
aprovat pel Reial decret 1588/1999, de 15 d’octubre, el Reglament d’ordenació 
i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998, 
de 20 de novembre, i el Reial decret 764/2010, d’11 de juny, pel qual es 
desplega la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i 
reassegurances privades en matèria d’informació estadisticocomptable i del 
negoci, i de competència professional.

Havent observat errors en el Reial decret 681/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifiquen 
el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de 
febrer, el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les 
empreses amb els treballadors i beneficiaris, aprovat pel Reial decret 1588/1999, de 15 
d’octubre, el Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat 
pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, i el Reial decret 764/2010, d’11 de juny, 
pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i 
reassegurances privades en matèria d’informació estadisticocomptable i del negoci, i de 
competència professional, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 187, de 2 
d’agost de 2014, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes 
referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 11, a l’apartat 3, lletra e), on diu: «... electorals previstos a l’apartat 2.b), la 
lletra b) de l’apartat 2 d’aquest article.», ha de dir: «... electorals previstos a l’apartat 2.b) 
d’aquest article.».

A la pàgina 18, a l’apartat 6, primer paràgraf, quarta línia, on diu: «... especialment 
modificacions normatives, de », ha de dir: «... especialment modificacions normatives 
o de ».

A la pàgina 21, al número vint-i-quatre, apartat 4, segon paràgraf, segona línia, on diu: 
«... incloure identificació del pla », ha de dir: «... incloure la identificació del pla ».

A la pàgina 31, a l’apartat 6, tercer paràgraf, cinquena línia, on diu: «... per la qual es 
modifiquen les directives 85/611/CE...», ha de dir: «... per la qual es modifiquen les 
directives 85/611/CEE...».

A la pàgina 33, al número quaranta-dos, apartat 9, lletra a), 5è, primer paràgraf, sisena 
línia, on diu: «... d’estimar el finançament rebut....», ha de dir: «... de destinar el 
finançament rebut...».

A la pàgina 35, al número quaranta-set, apartat 2, primer paràgraf, tercera línia, on 
diu: «... l’article 69.4, de manera que », ha de dir: «... l’article 69.6, de manera que ».

A la pàgina 49, al número seixanta-sis, apartat 1, lletra b), 2n, segona i tercera línies, 
on diu: «... modifiquen les directives 85/611/CE i 93/6/CEE...», ha de dir: «... modifiquen 
les directives 85/611/CEE i 93/6/CEE...».

A la pàgina 49, al número seixanta-sis, a l’apartat 1, lletra b), 3r, primera línia, on 
diu: «3r Directiva 2009/65/CE, del Parlament i del Consell, de 13 de juliol de 2009, ...», 
ha de dir: «3r Directiva 2009/65/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de 
juliol de 2009, ...».

A la pàgina 56, al número u de l’article 2, apartat 2, lletra a), a la primera i segona 
línies, on diu: «... tècnic basat en el que disposa l’article 33.2 del Reglament d’ordenació 
i...», ha de dir: «... tècnic basat en el que disposa l’article 33.1 del Reglament 
d’ordenació i...».
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A la pàgina 63, en el text marc de la disposició final segona, a la primera línia, on diu: 
«Modificació de l’Ordre EHA/407/2008, de...», ha de dir: «Es modifica l’Ordre 
EHA/407/2008, de...».
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