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dada polo ministro do Interior, en resolución moti-
vada ditada con audiencia do interesado.

6. A inactividade do persoal de seguranza por 
tempo superior a dous anos exixirá o seu somete-
mento a novas probas para poder desempeñar as 
funcións que lle son propias.»

Disposición adicional única. Modificacións na regu-
lación da actividade de detective privado.

No prazo de dous meses desde a entrada en vigor 
deste real decreto lei, levaranse a cabo as modificacións 
regulamentarias necesarias para garantir o recoñece-
mento mutuo das cualificacións profesionais para o exer-
cicio da actividade de detective privado.

Disposición derrogatoria única. Eficacia derrogato-
ria.

1. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual 
ou inferior rango se opoñan, contradigan ou resulten 
incompatibles co disposto neste real decreto lei.

2. Non obstante, as previsións contidas no Regula-
mento de seguranza privada, aprobado polo Real decreto 
2364/1994, do 9 de decembro, que demanden, en virtude 
do previsto neste real decreto lei, unha posterior modifi-
cación, continuarán sendo de aplicación ata que se pro-
ceda á devandita adaptación regulamentaria.

3. As modificacións regulamentarias a que se refire 
o número anterior deberanse adoptar no prazo de dous 
meses desde a entrada en vigor deste real decreto lei.

 16825 CORRECCIÓN de erros da Lei 20/2007, do 11 de 
xullo, do Estatuto do traballo autónomo. 
(«BOE» 230, do 25-9-2007.)

Advertido erro na Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Esta-
tuto do traballo autónomo, publicada no «Boletín Oficial 
del Estado», suplemento en lingua galega número 19, de 
19 de xullo de 2007, procédese a efectuar a oportuna rec-
tificación:

Na páxina 2563, na disposición adicional décimo pri-
meira, onde di: «De conformidade co disposto no artigo 
1.3 g) do texto refundido do Estatuto dos traballadores, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 24 de 
marzo, ...», debe dicir: «De conformidade co disposto no 
artigo 1.3 g) do texto refundido do Estatuto dos traballa-
dores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 
24 de marzo, ...». 

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o día seguinte ao 
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 14 de setembro de 2007.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
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