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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
8031 Correcció d’errors del Reial decret 198/2010, de 26 de febrer, pel qual s’adapten 

determinades disposicions relatives al sector elèctric al que disposa la Llei 
25/2009, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Havent observat errors en el Reial decret 198/2010, de 26 de febrer, pel qual s’adapten 
determinades disposicions relatives al sector elèctric al que disposa la Llei 25/2009, de 
modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 63, de 13 de març 
de 2010, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a 
la versió en llengua catalana:

A la pàgina 3, article tercer, u, apartat 2. d), segona línia, on diu: «… els consumidors 
qualificats…», ha de dir: «… els consumidors…».

A la mateixa pàgina 3, article tercer, u, apartat 2. e), segona línia, on diu: «… consumidors 
qualificats…», ha de dir: «… consumidors…».

A la pàgina 4, apartat 4, última línia, on diu: «… la disposició transitòria única d’aquest 
Reial decret.», ha de dir: «… la disposició transitòria segona del Reial decret 198/2010, de 
26 de febrer.».

A la pàgina 5, a la transcripció de l’article 78, punt 1, última línia, on diu: «… la disposició 
transitòria única d’aquest Reial decret.», ha de dir: «… la disposició transitòria segona del 
Reial decret 198/2010, de 26 de febrer.».

A la pàgina 7, apartat dotze. «6.3, COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT, paràgraf 
primer, sisena línia, on diu: «… de l’activitat de consumidor directe en mercat, i a aquests», 
ha de dir: «… de l’activitat de consumidor directe en mercat a la seva instal·lació de ……….., 
i a aquests».

A la pàgina 8, apartat tretze. «6.4, DECLARACIÓ RESPONSABLE, paràgraf cinquè, 
tercera línia, on diu: «… inherent a l’exercici de l’activitat de comercialització…», ha de dir: 
«… inherent a l’exercici de l’activitat…».
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