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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
4095 Correcció d’errors de l’Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual 

s’aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a 
determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts 
d’energia renovables, cogeneració i residus.

Havent observat errors a l’Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s’aproven 
els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades 
instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, 
cogeneració i residus, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 150, de 20 de 
juny de 2014, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes 
referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 77, a l’onzena columna de la taula, relativa al Codi Instal·lació Tipus, a les 
files on diu: «IT-00385», «IT-00386», «IT-00387», «IT-00388», «IT-00389», «IT-00390», 
«IT-00391», «IT-00392», «IT-00393», «IT-00394», ha de dir: «IT-00400», «IT-00401», 
«IT-00402», «IT-00403», «IT-00404», «IT-00385», «IT-00386», «IT-00387», «IT-00388», 
«IT-00389», respectivament.

A la pàgina 78, a la desena columna de la taula, relativa a l’Any d’autorització 
d’explotació definitiva, a la fila corresponent al Codi Instal·lació Tipus IT-00402, en la seva 
redacció original, on diu: «≤2012», ha de dir: «2012».

A la pàgina 78, a la desena columna de la taula, relativa a l’Any d’autorització 
d’explotació definitiva, a la fila corresponent al Codi Instal·lació Tipus IT-00404, en la seva 
redacció original, on diu: «≤2012», ha de dir: «2012».

A la pàgina 78, a l’onzena columna de la taula, relativa al Codi Instal·lació Tipus, a les 
files on diu: «IT-00395», «IT-00396», «IT-00397», «IT-00398», «IT-00399», «IT-00400», 
«IT-00401», «IT-00402», «IT-00403», «IT-00404», ha de dir: «IT-00390», «IT-00391», 
«IT-00392», «IT-00393», «IT-00394», «IT-00395», «IT-00396», «IT-00397», «IT-00398», 
«IT-00399», respectivament.
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