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I.

Mércores 30 de marzo de 2011

Sec. I. Páx. 1

DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO
5711

Corrección de erros do Real decreto 302/2011, do 4 de marzo, polo que se
regula a venda de produtos que deben ser liquidados por diferenza de prezos
por determinadas instalacións de réxime especial e a adquisición polos
comercializadores de último recurso do sector eléctrico.

Advertido erro no Real decreto 302/2011, do 4 de marzo, polo que se regula a venda
de produtos que deben ser liquidados por diferenza de prezos por determinadas instalacións
de réxime especial e a adquisición polos comercializadores de último recurso do sector
eléctrico, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega número
55, do 5 de marzo de 2011, procédese a efectuar a oportuna rectificación:
Na páxina 8, na disposición derradeira segunda, onde di:
«2.... Tendo en conta todas as informacións anteriores, a Secretaría de Estado de
Enerxía fixará a cantidade de produtos máximos que poderá adquirir en cada poxa cada
comercializador de último recurso que o solicitase, todo iso sen prexuízo da aplicación na
poxa, de ser o caso, da regra de redución de volume prevista para as poxas CESUR.
Calquera modificación ulterior desta Orde ITC/1659/2009, do 22 de xuño, non requirirá
de norma con rango de real decreto e poderase realizar mediante orde ministerial.»
Debe decir:
«“2. … Tendo en conta todas as informacións anteriores, a Secretaría de Estado de
Enerxía fixará a cantidade de produtos máximos que poderá adquirir en cada poxa cada
comercializador de último recurso que o solicitase, todo iso sen prexuízo da aplicación na
poxa, de ser o caso, da regra de redución de volume prevista para as poxas CESUR.”
Calquera modificación ulterior desta Orde ITC/1659/2009, do 22 de xuño, non requirirá
de norma con rango de real decreto e poderase realizar mediante orde ministerial.»
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