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Onde di: «0.5», debe dicir: «0,5».

Epígrafe de requisitos específicos, capítulo VI, punto 2.1, 
cadro 9, primeira columna.

Onde di: «0.2», debe dicir: «0,2».
Onde di: «0.5», debe dicir: «0,5».

Epígrafe de requisitos específicos, capítulo VI, punto 3, 
cadro 10, primeira columna.

Onde di: «0.2», debe dicir: «0,2».
Onde di: «0.5», debe dicir: «0,5».

Na páxina 1721, Epígrafe de requisitos específicos, 
texto entre o punto 5 e o punto 6.1.

Onde di: «Condicións nominais de funcionamento».
Debe dicir: «6. Condicións nominais de funciona-

mento».

Epígrafe de requisitos específicos, texto entre o punto 8.2 
e o punto 9.

Onde di: «Interrupción da fonte de alimentación de 
enerxía».

Debe dicir: «9. Interrupción da fonte de alimentación 
de enerxía».

Epígrafe de requisitos específicos, punto 9.
Onde di: «9. En caso de diminución da subministra-

ción…».
Debe dicir: «En caso de diminución da subministra-

ción…».

Na páxina 1723, capítulo II, epígrafe de definicións, 
parágrafo segundo.

Onde di: «Medida de marca linear: unha medida que 
serve para indicar a capacidade que está provista dunha 
marca que indica a capacidade nominal».

Debe dicir «Medida de marca linear: medida de capa-
cidade, provista dunha marca que indica a capacidade 
nominal».

Capítulo II, epígrafe de definicións, parágrafo terceiro
Onde di: «Medida de tope: unha medida que serve 

para indicar a capacidade na cal o volume interno é igual 
á capacidade nominal».

Debe dicir «Medida de tope: medida de capacidade na 
cal o volume interno é igual á capacidade nominal.

Capítulo II, epígrafe de definicións, parágrafo cuarto
Onde di: «Medida de trasfega:unha medida que serve 

para indicar a capacidade e desde a cal se decanta un 
líquido antes do seu consumo».

Debe dicir «Medida de trasfega: medida de capaci-
dade desde a cal se decanta un líquido antes do seu con-
sumo.

Na epígrafe de requisitos específicos, punto 4.2.
Onde di: «As medidas de trasfega deseñaranse de 

xeito que non permitan a descarga completa do líquido 
medido».

Debe dicir «As medidas de trasfega deseñaranse de 
xeito que non obstaculicen a descarga completa do 
líquido medido».

Na páxina 1723, capítulo I do anexo XIII, punto 1.
Onde di: «multidimensionais», debe dicir «dimensio-

nais».

Capítulo II do anexo XIII, punto 2.1
Onde di: «Intervalo de valores: as dimensións e o fac-

tor K, se é o caso, nos intervalos de valores especificados 
polo fabricante para o instrumento.».

Debe dicir «Intervalo de valores: as dimensións e o 
factor K, se é o caso, deberán acharse nos intervalos de 
valores especificados polo fabricante para o instru-
mento.».

Na páxina 1724, capítulo II do anexo XIII, punto 3, 
cadro 2, segunda columna.

Onde di: «0.005», debe dicir: «0,005».
Onde di: «0.01», debe dicir: «0,01».
Onde di: «0.02», debe dicir: «0,02».

Na páxina 1726, anexo XV, punto 1.
Onde di: 

XX-Y-ZZZZ /

 Debe dicir: 

 XX-Y-ZZZZ / MM  

 19410 CORRECCIÓN de erros do Real Decreto 
920/2006, do 28 de xullo, polo que se aproba 
o Regulamento xeral de prestación do servizo 
de difusión de radio e televisión por cable. 
(«BOE» 268, do 9-11-2006.)

Advertido erro no Real decreto 920/2006, do 28 de 
xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de presta-
ción do servizo de radio e televisión por cable, publicado 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento número 13 en 
lingua galega, do 2 de outubro de 2006, procédese a efec-
tuar a oportuna rectificación:

Na páxina 1749, segunda columna, no artigo 4.2, onde 
di: «2. Esta autorización administrativa, que non habilitará 
para prestar o servizo de comunicacións electrónicas de 
transporte do sinal polas redes de cable, precisará a noti-
ficación…», debe dicir: «2. Esta autorización administra-
tiva non habilitará para prestar o servizo de comunica-
cións electrónicas de transporte do sinal polas redes de 
cable, que precisará a notificación...». 

XEFATURA DO ESTADO
 19622 REAL DECRETO LEI 10/2006, do 10 de novem-

bro, polo que se modifican os tipos impositi-
vos do imposto sobre os elaborados do tabaco. 
(«BOE» 270, do 11-11-2006.)

Aínda que a finalidade da imposición sobre os elabo-
rados do tabaco foi, na súa orixe, recadatoria, cada vez 
máis se converteu en instrumento de apoio á política sani-
taria en materia de loita contra o tabaquismo. En particu-
lar, o cumprimento dos obxectivos de redución do con-
sumo de tabaco que ten fixados o Goberno, de acordo co 
previsto na Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas 
sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a 
subministración, o consumo e a publicidade dos produtos 
do tabaco, pode precisar da adopción de medidas com-
plementarias en función da conxuntura existente en cada 
momento.


