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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17977 Correcció d’errors del Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de 

diversos reglaments de l’àrea de medi ambient per a la seva adaptació a la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i 
el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei de lliure accés a activitats de 
serveis i el seu exercici.

Havent observat errors en el Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de 
diversos reglaments de l’àrea de medi ambient per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, 
de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació 
a la Llei de lliure accés a activitats de serveis i el seu exercici, publicat en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» número 75, de 27 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 5, on diu: «Article 5.bis», ha de dir: «Article 51.bis».
A la pàgina 24, apartat c), Vocals, cinquena línia, on diu: «Un representant del Ministeri 

de Ciència i Innovació», ha de dir: «Dos representants del Ministeri de Ciència i Innovació, 
un de la Direcció General de Transferència de Tecnologia i Desenvolupament Empresarial 
i un altre de la Direcció General de Recerca i Gestió del Pla Nacional de R+D+i».

A la mateixa pàgina, on diu: «c) Actua com a secretari…», ha de dir: «d) Actua com 
a secretari…»
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