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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
19361 Correcció d’errors del Reial decret 1597/2011, de 4 de novembre, pel qual es 

regulen els criteris de sostenibilitat dels biocarburants i biolíquids, el Sistema 
Nacional de Verificació de la Sostenibilitat i el doble valor d’alguns biocarburants 
a efectes del seu còmput.

Havent observat errors en el Reial decret 1597/2011, de 4 de novembre, pel qual es 
regulen els criteris de sostenibilitat dels biocarburants i biolíquids, el Sistema Nacional de 
Verificació de la Sostenibilitat i el doble valor d’alguns biocarburants a efectes del seu 
còmput, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 267, de 5 de novembre de 2011, 
i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió 
en llengua catalana:

A la pàgina 6, a l’article 5.1.a), on diu: «(…), i si el valor del per als biocarburants 
(…)», ha de dir: «(…), i si el valor de el per als biocarburants (…)».

A la pàgina 8, a l’article 8.2, on diu: «(…), segons el que disposen la disposició 
addicional única i la disposició final tercera, (…)», ha de dir: «(…), segons el que disposa 
la disposició final tercera, (…)», i a l’article 8.7, on diu: «(…) d’acord amb el que disposa la 
disposició addicional única.», ha de dir: «(…) d’acord amb el que disposa la disposició 
final tercera.».

A la mateixa pàgina 8, a l’article 9.1, on diu: «Agricultors, cooperatives i altres figures 
associatives de productors i comercialitzadors de primeres matèries vegetals (…)», ha de 
dir: «Agricultors, organitzacions de productors, cooperatives i altres figures associatives 
de productors de primeres matèries vegetals (…)».

A la pàgina 9, a l’article 10.a), on diu: «(…), de l’apartat e) de l’article anterior, (…)», 
ha de dir: «(…), de l’apartat 5 de l’article anterior, (…)».

A la mateixa pàgina 9, en el primer paràgraf de l’article 11.1, i a la pàgina 10, a l’article 
11.1.d), on diu: «(…) segons el que disposa la disposició addicional única», ha de dir: 
«(…) segons el que disposa la disposició final tercera».

A la pàgina 11, a l’article 13, on diu: «En el cas de petits agricultors, cooperatives i altres 
figures associatives de productors, (…)», ha de dir: «En el cas de petits agricultors, 
organitzacions de productors, cooperatives i altres figures associatives de productors, (…)».

A la pàgina 13, a l’apartat 4 de la disposició final tercera, on diu: «(…) als efectes del 
que preveu aquest article», ha de dir: «(…) als efectes del que preveu l’article 14».

A la pàgina 18, en el segon paràgraf, quarta línia, on diu: «(…) el valor de CSA (…)», 
ha de dir: «(…) el valor de CSA (…)».
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