
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 210  Dimecres 2 de setembre de 2015  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
9524 Correcció d’errors de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària.

Havent observats errors a la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, 
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 158, de 3 de juliol de 2015, i en el seu 
suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 6, índex, disposició final tercera, on diu: «Articles modificats: 8, 395, 525, 
608, 748, 749, 758, 769, 777, 778 bis, 778 ter, 778 quater, 782, 790, 791, 792, 802 i la 
disposició final vint-i-dosena.», ha de dir: «Articles modificats: 8, 395, 525, 608, 748, 749, 
758, 769, 777, 778 quater, 778 quinquies, 778 sexies, 782, 790, 791, 792, 802 i la 
disposició final vint-i-dosena.».

A la pàgina 7, índex, disposició final vuitena, on diu: «Articles modificats: 20, 20 bis, 20 
ter, 20 quater, disposició addicional vint-i-tresena, disposició addicional vint-i-quatrena i 
disposició final segona.», ha de dir: «Articles modificats: 20, 20 bis, 20 ter, 20 quater, 
disposició addicional vint-i-quatrena, disposició addicional vint-i-cinquena i disposició final 
segona.».

A la pàgina 65, a l’apartat 1 de la disposició transitòria cinquena, on diu: «Fins a 
l’entrada en vigor de la disposició final cinquena d’aquesta Llei, al matrimoni religiós 
evangèlic li és aplicable el que disposa l’article 7 de la Llei 24/1992, de 10 novembre, per 
la qual s’aprova l’acord de cooperació de l’Estat amb la Federació d’Entitats Religioses 
Evangèliques d’Espanya, tret de l’apartat 5, que queda redactat de la manera següent:», 
ha de dir: «Fins a l’entrada en vigor de la disposició final cinquena d’aquesta Llei, al 
matrimoni religiós evangèlic li és aplicable el que disposa l’article 7 de l’Acord de cooperació 
de l’Estat amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, aprovat per la 
Llei 24/1992, de 10 de novembre, tret de l’apartat 5 de l’article 7, que queda redactat de la 
manera següent:».

A la pàgina 65, a l’apartat 2 de la disposició transitòria cinquena, on diu: «Fins a 
l’entrada en vigor de la disposició final sisena d’aquesta Llei, al matrimoni religiós jueu li és 
aplicable el que disposa l’article 7 de la Llei 25/1992, de 10 de novembre, per la qual 
s’aprova l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Federació de Comunitats Israelites 
d’Espanya, tret de l’apartat 5 de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:», ha 
de dir: «Fins a l’entrada en vigor de la disposició final sisena d’aquesta Llei, al matrimoni 
religiós jueu li és aplicable el que disposa l’article 7 de l’Acord de cooperació de l’Estat amb 
la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya, aprovat per la Llei 25/1992, de 10 de 
novembre, tret de l’apartat 5 de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:».

A la pàgina 65, a l’apartat 3 de la disposició transitòria cinquena, on diu: «Fins a 
l’entrada en vigor de la disposició final setena d’aquesta Llei, al matrimoni religiós islàmic 
li és aplicable el que disposa l’article 7 de la Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual 
s’aprova l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya, tret de 
l’apartat 3 de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:», ha de dir: «Fins a 
l’entrada en vigor de la disposició final setena d’aquesta Llei, al matrimoni religiós islàmic 
li és aplicable el que disposa l’article 7 de l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Comissió 
Islàmica d’Espanya, aprovat per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, tret de l’apartat 3 de 
l’article 7, que queda redactat de la manera següent:».

A la pàgina 86, a l’apartat deu de la disposició final tercera, on diu: «... integrat pels 
nous articles 778 bis a 778 quàter, amb el títol següent...», ha de dir: «... integrat pels 
articles 778 quater a 778 sexies, amb el títol següent...».
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A la pàgina 86, apartat onze de la disposició final tercera, on diu:

«Onze. S’afegeix un article 778 bis, amb la redacció següent:

‘‘Article 778 bis. Àmbit d’aplicació. Normes generals.’’»,

Ha de dir:

«Onze. S’afegeix un article 778 quater, amb la redacció següent:

‘‘Article 778 quater. Àmbit d’aplicació. Normes generals.’’»

A la pàgina 87, apartat dotze de la disposició final tercera, on diu:

«Dotze. S’afegeix un article 778 ter, amb la redacció següent:

‘‘Article 778 ter. Procediment.’’»,

Ha de dir:

«Dotze. S’afegeix un article 778 quinquies, amb la redacció següent:

‘‘Article 778 quinquies. Procediment.’’»

A la pàgina 90, apartat tretze de la disposició final tercera, on diu:

«Tretze. S’afegeix un article 778 quàter, amb la redacció següent:

‘‘Article 778 quàter. Declaració d’il·licitud d’un trasllat o una retenció internacional.’’»,

Ha de dir:

«Tretze. S’afegeix un article 778 sexies, amb la redacció següent:

‘‘Article 778 sexies. Declaració d’il·licitud d’un trasllat o una retenció internacional.’’»

A la pàgina 94, apartat dos de la disposició final quarta, on diu:

«Dos. L’apartat 1 de l’article 58 bis queda redactat de la manera següent:»,

Ha de dir:

«Dos. S’introdueix l’article 58 bis amb el contingut següent:

‘‘Article 58 bis. Matrimoni celebrat en la forma religiosa.’’»

A la pàgina 99, a l’apartat dos de la disposició final vuitena, a l’última línia del primer 
paràgraf de l’apartat 1 de l’article 20 bis que s’afegeix, on diu: « ...l’article 55.4 de la Llei de 
28 de maig de 1862 del notariat.», ha de dir: «... l’article 56.4 de la Llei de 28 de maig de 
1862, del notariat.»

A la pàgina 101, a l’apartat cinc de la disposició final vuitena, on diu:

«Cinc. S’afegeix una nova disposició addicional vint-i-tresena.

‘‘Disposició addicional vint-i-tresena. Successió abintestat de l’Hospital de Nostra 
Senyora de Gràcia de Saragossa.’’»,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 210  Dimecres 2 de setembre de 2015  Secc. I. Pàg. 3

Ha de dir:

«Cinc. S’afegeix una nova disposició addicional vint-i-quatrena.

‘‘Disposició addicional vint-i-quatrena. Successió abintestat de l’Hospital de Nostra 
Senyora de Gràcia de Saragossa.’’»

A la pàgina 101, a l’apartat sis de la disposició final vuitena, on diu:

«Sis. S’afegeix una nova disposició addicional vint-i-quatrena.

‘‘Disposició addicional vint-i-quatrena. Successió abintestat de les diputacions 
forals dels territoris històrics del País Basc.’’»,

Ha de dir:

«Sis. S’afegeix una nova disposició addicional vint-i-cinquena.

‘‘Disposició addicional vint-i-cinquena. Successió abintestat de les diputacions 
forals dels territoris històrics del País Basc.’’»

A la pàgina 130, a l’apartat u de la disposició final dissetena, dins de l’apartat 2 
modificat, on diu: «...la venda o el subministrament d’un bé o servei, inclosos els béns 
immobles,...», ha de dir: «...la venda o el subministrament de béns o serveis, inclosos els 
béns immobles,...».

A la pàgina 132, a l’apartat 2 de la disposició final vint-i-unena, on diu: « ...títol VIII de 
la Llei de 28 de maig de 1862, del notariat...», ha de dir: «... títol VII de la Llei de 28 de 
maig de 1862, del notariat...».

A la pàgina 132, a l’apartat 4 de la disposició final vint-i-unena, on diu: «4. Les 
modificacions de l’article 7 de la Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova 
l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques 
d’Espanya; les de l’article 7 de Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova 
l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya; i les 
de l’article 7 de Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de cooperació 
de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya, contingudes en les disposicions finals 
cinquena, sisena i setena respectivament, que entren en vigor el 30 de juny de 2017.», ha 
de dir: «4. Les modificacions de l’article 7 de l’Acord de cooperació de l’Estat amb la 
Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, aprovat per la Llei 24/1992, de 
10 de novembre; les de l’article 7 de l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Federació de 
Comunitats Israelites d’Espanya, aprovat per la Llei 25/1992, de 10 de novembre; i les de 
l’article 7 de l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya, aprovat 
per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, contingudes en les disposicions finals cinquena, 
sisena i setena respectivament, que entren en vigor el 30 de juny de 2017.».
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