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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO
8031 Corrección de erros do Real decreto 198/2010, do 26 de febreiro, polo que se 

adaptan determinadas disposicións relativas ao sector eléctrico ao disposto na 
Lei 25/2009, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre 
o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

Advertidos erros no Real decreto 198/2010, do 26 de febreiro, polo que se adaptan 
determinadas disposicións relativas ao sector eléctrico ao disposto na Lei 25/2009, do 
modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades 
de servizos e o seu exercicio, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en 
lingua galega número 63, do 13 de marzo de 2010, procédese a efectuar as oportunas 
rectificacións:

Na páxina 3, artigo terceiro, un, número 2. d), segunda liña, onde di: «… os consumidores 
cualificados…», debe dicir: «… os consumidores…».

Na páxina 3, artigo terceiro un, número 2. e), segunda liña, onde di: «… consumidores 
cualificados…», debe dicir: «… consumidores…».

Na páxina 4, número 4, última liña, onde di: «… na disposición transitoria única deste 
real decreto.», debe dicir: «… na disposición transitoria segunda do Real decreto 198/2010, 
do 26 de febreiro.».

Na páxina 5, parágrafo primeiro, onde di: «… na disposición transitoria única deste 
real decreto.», debe dicir: «… na disposición transitoria segunda do Real decreto 198/2010, 
do 26 de febreiro.».

Na páxina 7, punto doce. «6.3, COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADE, 
parágrafo primeiro, sexta liña, onde di: «… da actividade de consumidor directo en mercado, 
para cuxos», debe dicir: «… da actividade de consumidor directo en mercado na súa 
instalación de ……….., para cuxos».

Na páxina 8, punto trece. «6.4, DECLARACIÓN RESPONSABLE, parágrafo quinto, 
terceira liña, onde di: «… inherente ao exercicio da actividade de comercialización…», 
debe dicir: «… inherente ao exercicio da actividade…».
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