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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
13035 CORRECCIÓ d’errors de l’Ordre APA/863/2008, de 25 de març, por la qual es 

modifiquen els annexos I, II, III i VI del Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre 
productes fertilitzants.
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Havent observat errades als annexos de l’Ordre APA/863/2008, de 25 de març, por la 
qual es modifiquen els annexos I, II, III i VI del Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre 
productes fertilitzants, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 79, d’1 d’abril de 
2008, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la 
versió en llengua catalana:

A l’annex I:

Pàgina 8, punt 1.3, on diu: «Nota 2.– Els únics agents quelants o complexants autoritzats 
són els reflectits als apartats 1.3.6 o 1.3.7 d’aquest annex, els quals es poden denominar 
per les seves abreviatures, que també s’hi indiquen»; ha de dir: «Nota 2.– Els únics agents 
quelants o complexants autoritzats són els reflectits als apartats 1.3.6 d’aquest annex, els 
quals es poden denominar per les seves abreviatures, que també s’hi indiquen».

Pàgina 9, punt 1.3.4, a la columna 4, on diu: «Molibdè (Mo) 00,2»; ha de dir: «Molibdè 
(Mo) 0,02».

Pàgina 16, grup 5:

número 07, columna 6, s’ha de suprimir «Classe granulomètrica».
número 08, columna 6, s’ha de suprimir «Classe granulomètrica».

A l’annex II, pàgina 21, apartat 2.3.c), on diu: «…en el cas de productes pertanyents als 
tipus ressenyats als apartats 1.1 i 1.2 de l’annex I»; ha de dir: «…en el cas de productes 
pertanyents als tipus ressenyats als apartats 1.1 i 1.2, 3 i 4 del annex I».

A l’annex VI, pàgina 27, on diu:

2.  MÈTODES OFICIALS D’ANÀLISI DELS PRODUCTES FERTILITZANTS MINERALS

 
Nitrogen (detecció de 
nitrats)

 Mètode 5
Ordre de 30 de novembre de 1976

(BOE de 4 de gener de 1977)

Nitrogen total en la 
cianamida càlcica amb 
nitrats

Cianamida càlcica 
que contingui nitrats

Mètode 6(b)
Ordre de 18 de juliol de 1989

(BOE núm. 176, de 25 de juliol de 1989)
Transposició de la Directiva
77/535/CEE. Mètode 2.3.2
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Ha de dir:

2.  MÈTODES OFICIALS D’ANÀLISI DELS PRODUCTES FERTILITZANTS MINERALS

Nitrogen (detecció de 
nitrats)

 Mètode 5
Ordre 30 de novembre de 1976
(BOE de 4 de gener de 1977)

Nitrogen total en la 
cianamida càlcica sense 
nitrats

Cianamida càlcica 
exempta 
 de nitrats

Mètode 6(a)
Ordre 18 de juliol de 1989

(BOE núm. 176, de 25 de juliol de 1989)
Transposició de la Directiva
77/535/CEE. Mètode 2.3.1

Nitrogen total en la 
cianamida càlcica amb 
nitrats

Cianamida càlcica 
que 

 contingui nitrats

Mètode 6(b)
Ordre 18 de juliol de 1989

(BOE núm. 176, de 25 de juliol de 1989)
Transposició de la Directiva
77/535/CEE. Mètode 2.3.2


