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Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
2082

Correcció d’errors del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es
regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de
petita potència.

Havent observat errors en el Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es
regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita
potència, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 295, de 8 de desembre de 2011,
i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió
en llengua catalana:
A la pàgina 14, a la disposició transitòria primera, on diu: «… l’article 6 i la disposició
addicional tercera…», ha de dir: «… l’article 6 i la disposició addicional tretzena del Reial
decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions
d’energia elèctrica…».
A la pàgina 15, a la disposició final primera, apartat dos, en el primer paràgraf del
punt 1, on diu: «1. Per a totes les instal·lacions de generació de règim ordinari i règim
especial no previstes en aquest Reial decret, el cost…», ha de dir: «1. Per a totes les
instal·lacions de generació de règim ordinari i règim especial a les quals no els sigui
aplicable la normativa específica reguladora de la connexió a xarxa de les instal·lacions
de producció d’energia elèctrica de petita potència, el cost…».
A la pàgina 24, a la disposició final quarta, apartat dos, en el quart paràgraf del punt 2,
on diu: «... el termini màxim per emetre resolució i notificar-la és de sis mesos des que la
Direcció General de Política Energètica i Mines notifiqui a l’interessat l’acte d’iniciació
d’aquests procediments.», ha de dir: «… el termini màxim per emetre resolució i notificar-la
és de sis mesos des de la data de l’acord d’iniciació dictat per la Direcció General de
Política Energètica i Mines.».
A la pàgina 26, a l’annex I, apartat 2.a), tercera línia, on diu: «… instal·lacions de
producció ja connectades amb punt de connexió vigent…», ha de dir: «… instal·lacions
de producció ja connectades o amb punt de connexió vigent…».
A la pàgina 28, a l’annex III, en el segon paràgraf de l’apartat II.II de les estipulacions,
segona línia, on diu: «… El factor de potència no és inferior a 0,9 amb possibilitat
d’acollir-se…», ha de dir: «… El factor de potència de l’energia subministrada a la xarxa
de l’empresa distribuïdora és tan pròxim com és possible a la unitat i, en tot cas, superior
a 0,98 quan la instal·lació treballa a potències superiors al 25 per cent de la seva potència
nominal, amb possibilitat d’acollir-se…».
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