
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 73  Dilluns 27 de març de 2017  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

3261 Correcció d’errors del Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles 
al final de la seva vida útil.

Havent observat errors en el Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles 
al final de la seva vida útil, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 18, de 21 de 
gener de 2017, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes 
referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 10, article 11, apartat 2, on diu: «Abans de l’1 de juny de cada any els 
sistemes de responsabilitat ampliada del productor han de presentar un informe anual, 
relatiu a l’any anterior, amb un contingut concorde a la Decisió 2001/753/CE de la 
Comissió, de 17 d’octubre de 2001, sobre un qüestionari per als informes dels estats 
membres sobre l’aplicació de la Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell 
relativa als vehicles al final de la seva vida útil; ...», ha de dir: «Abans de l’1 de juny de 
cada any els sistemes de responsabilitat ampliada del productor han de presentar un 
informe anual, relatiu a l’any anterior, de conformitat amb la Decisió 2005/293/CE de la 
Comissió, d’1 d’abril de 2005; en tot cas, han d’informar sobre la posada al mercat de 
productes...».

A la mateixa pàgina, article 11, apartat 3, on diu: «Les comunitats autònomes han de 
remetre anualment al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient un informe 
resum amb la informació recollida a l’apartat anterior...», ha de dir: «Les comunitats 
autònomes han de remetre anualment al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient un informe resum amb la informació recollida a l’apartat 1...».

A la pàgina 11, article 11, apartat 4, on diu: «El Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient ha de remetre a la Comissió Europea un informe sobre 
l’aplicació d’aquest Reial decret. L’informe s’ha d’elaborar d’acord amb el qüestionari que 
estableix la Decisió 2001/753/CE de la Comissió, de 17 d’octubre de 2001.», ha de dir: «El 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de remetre a la Comissió 
Europea informes sobre l’aplicació d’aquest Reial decret. Els informes s’han d’elaborar 
d’acord amb la Decisió 2001/753/CE de la Comissió, de 17 d’octubre de 2001, sobre un 
qüestionari per als informes dels estats membres sobre l’aplicació de la Directiva 2000/53/
CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als vehicles al final de la seva vida útil, i 
amb la Decisió 2005/293/CE de la Comissió, d’1 d’abril de 2005».
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