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I.

Dimecres 30 de març de 2011

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
5711

Correcció d’errors del Reial decret 302/2011, de 4 de març, pel qual es regula
la venda de productes a liquidar per diferència de preus per determinades
instal·lacions de règim especial i l’adquisició pels comercializadors d’últim
recurs del sector elèctric.

Havent observat un error en el Reial decret 302/2011, de 4 de març, pel qual es regula
la venda de productes a liquidar per diferència de preus per determinades instal·lacions de
règim especial i l’adquisició pels comercialitzadors d’últim recurs del sector elèctric, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 55, de 5 de març de 2011, i en el seu suplement
en català, se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 8, a la disposició final segona, on diu:
«2. … Tenint en compte totes les informacions anteriors, la Secretaria d’Estat
d’Energia ha de fixar la quantitat de productes màxims a adquirir en cada subhasta per part
de cada comercialitzador d’últim recurs que ho hagi sol·licitat, tot això sense perjudici de
l’aplicació en la subhasta, si s’escau, de la regla de reducció de volum prevista per a les
subhastes CESUR.
Qualsevol modificació ulterior d’aquesta Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny, no
requereix una norma amb rang de reial decret, i es pot dur a terme mitjançant una ordre
ministerial.»
Ha de dir:
«“2. … Tenint en compte totes les informacions anteriors, la Secretaria d’Estat
d’Energia ha de fixar la quantitat de productes màxims a adquirir en cada subhasta per part
de cada comercialitzador d’últim recurs que ho hagi sol·licitat, tot això sense perjudici de
l’aplicació en la subhasta, si s’escau, de la regla de reducció de volum prevista per a les
subhastes CESUR.”
Qualsevol modificació ulterior d’aquesta Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny, no
requereix una norma amb rang de reial decret, i es pot dur a terme mitjançant una ordre
ministerial.»
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