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MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 7173 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 252/2006, 

do 3 de marzo, polo que se revisan os obxectivos 
de reciclaxe e valorización establecidos na Lei 
11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de 
envases, e polo que se modifica o Regulamento 
para o seu desenvolvemento e execución, apro-
bado polo Real decreto 782/1998, do 30 de abril. 
(«BOE» 96, do 22-4-2006.)

Advertidos erros no Real decreto 252/2006, do 3 de 
marzo, polo que se revisan os obxectivos de reciclaxe e 
valorización establecidos na Lei 11/1997, do 24 de abril, de 
envases e residuos de envases, e polo que se modifica o 
Regulamento para o seu desenvolvemento e execución, 
aprobado polo Real decreto 782/1998, do 30 de abril, 
publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento 
número 4 en lingua galega, do 1 de abril de 2006, procé-
dese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 626, segunda columna, no título da disposi-
ción, onde di: «...Regulamento para a súa execución. », 
debe dicir: «...Regulamento para o seu desenvolvemento 
e execución.».

Na páxina 627, primeira columna, terceiro parágrafo, 
décima liña, onde di: «...para o desenvolvemento e a exe-
cución.», debe dicir: «...para o desenvolvemento e execu-
ción. ».

Na páxina 627, segunda columna, artigo segundo, no 
título e no primeiro parágrafo, onde di «...para a execu-
ción da Lei 11/1997.», debe dicir «...para o desenvolve-
mento e execución da Lei 11/1997.».

Na páxina 628, primeira columna, punto tres, artigo 9 
bis, parágrafo 1, onde di: «...da Lei 10/1998, do 21 de 
abril.», debe dicir: «...da Lei 10/1998, do 21 de abril, de 
residuos.».

Na páxina 628, segunda columna, punto cinco, 
número 5, liña quinta, onde di: «...este real decreto.», 
debe dicir: «...este regulamento.».

Na páxina 629, primeira columna, ANEXO 4, artigo 
2.e), liña cuarta, onde di: «...do artigo 5 da Lei 11/1997, do 
24 de abril, na redacción dada polo artigo 1 do Real 
decreto polo que se modifican os obxectivos de redución, 
reciclaxe e valorización de envases e residuos de envases, 
a cantidade total de residuos de envases valorizados ou 
incinerados.», debe dicir: «...do artigo 5 da Lei 11/1997, do 
24 de abril, a cantidade total de residuos de envases valo-
rizados ou incinerados.».

Na páxina 631, cadro 1, na nota 4, onde di: «Para os 
efectos deste real decreto.», debe dicir: «Para os efectos 
deste regulamento.»;

Na páxina 631, cadro 1, na nota 11, onde di: «...a modi-
ficación establecida neste real decreto.», debe dicir: «...a 
modificación establecida polo real decreto polo que se 
revisan os obxectivos de reciclaxe e valorización estable-
cidos na Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos 
de envases, e polo que se modifica o Regulamento para o 
seu desenvolvemento e execución, aprobado polo Real 
decreto 782/1998, do 30 de abril».

Na páxina 632, cadro 2, nota 4, primeira liña, onde di: 
«Para os efectos deste real decreto.», debe dicir: «Para os 
efectos deste regulamento. ».

Na páxina 632, cadro 3, nota 3, onde di: «Para os efec-
tos deste real decreto.», debe dicir: «Para os efectos deste 
regulamento.». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 7264 REAL DECRETO 417/2006, do 7 de abril, polo 
que se desenvolve o texto refundido da Lei do 
catastro inmobiliario, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo. 
(«BOE» 97, do 24-4-2006.)
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