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I.

Dissabte 20 de desembre de 2008

Secc. I.

Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
20582

Correcció d’errors del Reial decret 1614/2008, de 3 d’octubre, relatiu als
requisits zoosanitaris dels animals i dels productes de l’aqüicultura, així com a
la prevenció i el control de determinades malalties dels animals aquàtics.

Havent observat errades en el Reial decret 1614/2008, de 3 d’octubre, relatiu als
requisits zoosanitaris dels animals i dels productes de l’aqüicultura, així com a la prevenció
i el control de determinades malalties dels animals aquàtics, publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 242, de 7 d’octubre de 2008, se’n fan les rectificacions oportunes
referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 7, article 10.3, última línia, on diu: «… els articles 46.3, 47.4 i 49», ha de
dir: «… els articles 46.2, 47.5 i 49».
A la pàgina 13, article 31.1, última línia, on diu: «…per a la seva transformació
complementària.», ha de dir: «… per al consum humà o per a la seva transformació
complementària».
A la pàgina 16, segon paràgraf, segona línia, on diu: «… article 46.3», ha de dir: «…
article 46.2».
A la pàgina 20, article 49, segon paràgraf, línia 5, on diu: «… a l’article 46.3 o a l’article 47.4…», ha de dir: «… a l’article 46.2 o a l’article 47.5…».
A la pàgina 22, article 56, línia 3, on diu: «… articles 6, 47.2, 48.1 i 53.1 …», ha de dir:
«…articles 6, 47.2, 47.3, 48 i 53.1…».
A la pàgina 27, part I.B.2, a l’apartat per a explotacions d’aqüicultura de mol·luscos,
s’ha de suprimir la línia «Centre d’expedició, centre de depuració».
A la mateixa pàgina, part II.B.1, on diu: «13. Capacitat màxima», ha de dir: «15.
Capacitat màxima».
A la pàgina 28, segona columna, part II.B.2, segon paràgraf, on diu: «… establiment de
transformació autoritzat.», ha de dir: «…establiment de transformació autoritzat; i als
centres d’expedició i depuració, informació sobre el subministrament i l’abocament
d’aigües».
A la pàgina 29, annex III, part A, segona columna, on diu: «Programa de vigilància
(art. 41.1)», ha de dir: «Programa de vigilància (art. 41)», i on diu: «Programa d’eradicació
(art. 41.2)», ha de dir: «Programa d’eradicació (art. 41)».
A la mateixa pàgina, annex III, part B, segona columna, categoria II, on diu: «… aprovat
d’acord amb l’article 41.1», ha de dir: «… aprovat d’acord amb l’article 41». A la categoria
IV, on diu: «… aprovat d’acord amb l’article 41.2», ha de dir: «… aprovat d’acord amb
l’article 41.».
A la mateixa pàgina, annex III, part B, setena columna, on diu: «Requisits específics
d’acord amb l’article 41.1.», ha de dir: «Requisits específics d’acord amb l’article 41.», i on
diu: «Requisits específics d’acord amb l’article 41.2», ha de dir: «Requisits específics
d’acord amb l’article 41».
A la pàgina 32, annex V, lletra b), on diu: «… en virtut de l’article 46.3», ha de dir: «…
en virtut de l’article 46.2».
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