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Dissabte 19 de juny de 2010

Secc. I.

Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
9716

Correcció d’errors del Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es
modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial
per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre,
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Havent observat errors en el Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen
diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per
adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 125, de 22 de maig de 2010, i en el seu suplement
en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 7 al final del primer paràgraf; a la pàgina 8 al final de l’apartat 3; a la pàgina
12 al final de l’apartat 2; a la pàgina 14 al final de l’apartat 2; a la pàgina 24 al final del
primer paràgraf; a la pàgina 28 al final del tercer paràgraf; a la pàgina 30 al final del tercer
paràgraf; a la pàgina 36 al final de l’apartat 4; a la pàgina 41 al final del tercer paràgraf; a
la pàgina 48 al final del segon paràgraf; a la pàgina 56 al final del segon paràgraf; a la
pàgina 60 al final del segon paràgraf del punt 1.2 de l’apartat dotze, i a la pàgina 63 al final
del primer paràgraf, s’ha d’afegir la frase: «L’autoritat competent pot verificar aquesta
capacitat d’acord amb el que disposa l’article 15 del Reial decret 1837/2008, de 8 de
novembre.»
A la pàgina 65, a l’apartat vint 1. Certificat de direcció tècnica, on diu: «Localització de
la instal·lació (titular, adreça i núm. REI)», ha de dir: «Localització de la instal·lació (titular,
adreça i núm. de Registre integrat industrial)».
A la pàgina 68, a la lletra a) del punt 7, on diu: «a) Tenir contractat amb una entitat
degudament autoritzada una assegurança de resposabilitat civil, aval o una altra garantia
financera que cobreixi específicament aquesta activitat amb cobertura mínima per accident
de 500.000 euros. Aquesta quantia mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç sempre que sigui necessari per mantenir l’equivalència
econòmica de la garantia, amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a
Afers Econòmics.», ha de dir: «a) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil
professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en
la prestació del servei, amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta
quantia mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç
sempre que sigui necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia, amb
l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.».
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