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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4092 Correcció d’errors del Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma 

urgent del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Havent observat errors en el Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma 
urgent del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, publicat en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 70, de 23 de març de 2015, i en el seu suplement en 
català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A l’exposició de motius, a la pàgina 8, paràgraf quart, a l’incís final, on diu: «... als 
efectes de la programació formativa el 2016.», ha de dir: «... als efectes de la programació 
formativa el 2015.».

A l’exposició de motius, a la pàgina 8, paràgraf sisè, segona línia, on diu: «... Estatut 
del treballador autònom...», ha de dir: «...  Estatut del treball autònom...».

A la pàgina 26, article 21, apartat dos, a l’encapçalament i a la primera línia, on diu: 
«Dos. Es dóna una redacció nova a l’article 5, en els termes següents: “Són infraccions 
laborals …”», ha de dir: «Dos. L’apartat 1 de l’article 5 queda redactat en els termes 
següents: “1. Són infraccions laborals…”».

A la pàgina 29, article 21, apartat catorze, on diu: «Catorze. L’article 46 queda 
redactat en els termes següents: …», ha de dir: «Catorze. La rúbrica i l’apartat 1 de 
l’article 46 queden redactats en els termes següents: …».

A la pàgina 38, a la disposició final tercera, a la rúbrica i a la primera línia, on diu: «… 
Estatut del treballador autònom…», ha de dir: «… Estatut del treball autònom…».
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