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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

1097 Correcció d’errors i errades del Reial decret 956/2017, de 3 de novembre, pel 
qual s’estableixen el marc regulador d’ajudes a les organitzacions 
professionals del sector de la pesca i de l’aqüicultura, cofinançades pel Fons 
Europeu Marítim i de Pesca, i les seves bases reguladores d’àmbit estatal, i 
pel qual es modifiquen el Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es 
regula la primera venda de productes pesquers, i el Reial decret 277/2016, de 
24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el sector 
dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.

Havent observat errors i errades en el Reial decret 956/2017, de 3 de novembre, pel 
qual s’estableix el marc regulador d’ajudes a les organitzacions professionals del sector de 
la pesca i de l’aqüicultura, cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca, i les seves 
bases reguladores d’àmbit estatal, i pel qual es modifiquen el Reial decret 418/2015, de 29 
de maig, pel qual es regula la primera venda de productes pesquers, i el Reial 
decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el 
sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, publicat en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 268, de 4 de novembre 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 12, article 5.3, in fine, on diu: «A més, s’autoritza que la subcontractació 
arribi al 10% de l’import de l’activitat esmentada per als anys que indica el paràgraf 
anterior.», ha de dir: «A més, s’autoritza que la subcontractació arribi al 100% de 
l’import de l’activitat esmentada per als anys que indica el paràgraf anterior.»

A la pàgina 19, article 17.2, on diu: «2. Es considera despesa efectuada la que 
s’ha pagat abans de la finalització del període de justificació. La justificació de les 
despeses s’ha de fer en el moment de la presentació de la sol·licitud, i es concedeix 
un termini per a la justificació de quinze dies.», ha de dir: «2. Es considera despesa 
efectuada la que s’ha pagat abans de la finalització del període de justificació. La 
justificació de les despeses s’ha de fer en el moment de la resolució de la sol·licitud, 
i es concedeix un termini per a la justificació de quinze dies.»
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