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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
16721 Correcció d’errors del Reial decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució 

de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar 
fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la 
retribució del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, per a la tecnologia 
esmentada.
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Havent observat errors en el Reial decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució 
de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a 
instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Reial 
decret 661/2007, de 25 de maig, per a la tecnologia esmentada, publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 234, de 27 de setembre de 2008, i en el seu suplement en 
català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 6, a l’article 9.1, línia 5, on diu: «… o en el cas, en qualsevol altre cas», ha 
de dir: «… o en qualsevol altre cas…»; i a la línia 8, on diu: «… projecte o instal·lació 
fotovoltaica del tipus I.1, o I.2, respectivament…», ha de dir: «… projecte o instal·lació 
fotovoltaica del tipus I.1 o I.2 i II, respectivament…».

A la pàgina 7, a l’article 11.2, línia 10, on diu: «P0, és la quota de potència per a la 
convocatòria n-1.», ha de dir: «P0, és la quota de potència per a la convocatòria n-1, sense 
incloure, si s’escau, la quota addicional resultant del mecanisme de traspàs de potència 
que preveu l’annex IV d’aquest Reial decret».

A la pàgina 9, a la disposició addicional segona, on diu: «Amb caràcter general,…», ha 
de dir: «A partir de l’1 d’octubre de 2008, amb caràcter general,…»; i on diu: «… del Reial 
decret 661/2007, de 25 de maig, és condició necessària…», ha de dir: «… del Reial decret 
661/2007, de 25 de maig, i del que preveu el present Reial decret, és condició 
necessària…».

A la pàgina 13, a l’annex II, apartat 2, on diu: «Fins al 30 d’abril de 2009,…», ha de dir: 
«Fins a la finalització de la convocatòria del segon trimestre de 2009,…».

A la pàgina 13, a l’annex II, apartat 5, on diu: «… dels documents a què fan referència 
els paràgrafs a), b) i c) de l’apartat 1,…», ha de dir: «… dels documents a què fan referència 
els paràgrafs a), b) i d) de l’apartat 1…».

A la pàgina 14, a l’annex II, apartat 5, s’ha d’afegir després de l’últim punt: «A partir de 
la convocatòria del tercer trimestre de 2009, no es considera la data de l’apartat 1.d) 
d’aquest annex als efectes de l’ordenació cronològica de les instal·lacions que preveu 
l’article 6.3 del present Reial decret».


