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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO
19361 Corrección de erros do Real decreto 1597/2011, do 4 de novembro, polo que 

se regulan os criterios de sustentabilidade dos biocarburantes e biolíquidos, o 
Sistema Nacional de Verificación da Sustentabilidade e o dobre valor dalgúns 
biocarburantes para efectos do seu cómputo.

Advertidos erros no Real decreto 1597/2011, do 4 de novembro, polo que se regulan 
os criterios de sustentabilidade dos biocarburantes e biolíquidos, o Sistema Nacional de 
Verificación da Sustentabilidade e o dobre valor dalgúns biocarburantes para efectos do 
seu cómputo, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega 
número 267, do 5 de novembro, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 6, no artigo 5.1.a), onde di: «(…), e se o valor del para os biocarburantes 
(…)», debe dicir: «(…), e se o valor de el para os biocarburantes (…)».

Na páxina 8, no artigo 8.2, onde di: «(…), segundo o disposto na disposición adicional 
única e na disposición derradeira terceira, (…)», debe dicir: «(…), segundo o disposto na 
disposición derradeira terceira, (…)» e no artigo 8.7, onde di: «(…) de acordo co disposto 
na disposición adicional única.», debe dicir: «(…) de acordo co disposto na disposición 
derradeira terceira.».

Na mesma páxina 8, no artigo 9.1, onde di: «Agricultores, cooperativas e outras 
figuras asociativas de produtores e comercializadores de materias primas vexetais (…)», 
debe dicir: «Agricultores, organizacións de produtores, cooperativas e outras figuras 
asociativas de produtores de materias primas vexetais (…)».

Na páxina 9, no artigo 10.a), onde di: «(…), da letra e) do artigo anterior, (…)», debe 
dicir: «(…), do número 5 do artigo anterior, (…)».

Na mesma páxina 10, no primeiro parágrafo do artigo 11.1, e na páxina 11, no artigo 
11.1.d), onde di: «(…) segundo o disposto na disposición adicional única», debe dicir: 
«(…) segundo o disposto na disposición derradeira terceira».

Na páxina 11, no artigo 13, onde di: «No caso de pequenos agricultores, cooperativas 
e outras figuras asociativas de produtores, (…)», debe dicir: «No caso de pequenos 
agricultores, organizacións de produtores, cooperativas e outras figuras asociativas de 
produtores, (…)».

Na páxina 13, no número 4 da disposición derradeira terceira, onde di: «(…) para 
efectos do previsto neste artigo», debe dicir: «(…) para efectos do previsto no artigo 14».

Na páxina 18, no segundo parágrafo, cuarta liña, onde di: «(…) o valor de CSA (…)», 
debe dicir: «(…) o valor de CSA (…)».
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