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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

2222 Correcció d’errors del Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula 
el potencial de producció vitícola.

Havent observat errors en el Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula 
el potencial de producció vitícola, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 180, 
de 29 de juliol 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 3, article 3.m), on diu: «Jove viticultor:…», ha de dir: «Nou viticultor:…».
A la pàgina 4, article 6.1, on diu: «Cada any el Ministeri…», ha de dir: «Per a cada any 

el Ministeri…».
A la pàgina 4, article 6.4, on diu: «Abans de la data que estableix…», ha de dir: «A la 

data que estableix…».
A la pàgina 6, article 8.1.a) últim paràgraf, a la tercera línia, on diu: «… el sol·licitant ha 

d’adjuntar a la sol·licitud el consentiment del propietari per poder efectuar la plantació de 
vinya, ha d’adjuntar la documentació acreditativa del consentiment de l’arrabassament del 
propietari, llevat que justifiqui degudament davant l’autoritat competent la seva 
innecessarietat», ha de dir: «... el sol·licitant ha d’adjuntar a la sol·licitud el consentiment 
del propietari per poder efectuar la plantació de vinya, llevat que justifiqui degudament 
davant l’autoritat competent la seva innecessarietat.».

A la pàgina 7, article 10.1.a), a la tercera línia, on diu: «… un jove viticultor que no 
compleixi més de 40 anys l’any de presentació de la sol·licitud i exerceixi un control efectiu 
en els termes previstos en el paràgraf cinquè d’aquesta lletra a).», ha de dir: «… un nou 
viticultor que no compleixi més de 40 anys l’any de presentació de la sol·licitud i exerceixi 
un control efectiu en els termes previstos en el paràgraf quart d’aquesta lletra a).».

A la pàgina 8, article 10.1.b), a la novena línia, on diu: «… l’apartat 3 de l’article 16 i/o 
no hagi incomplert el compromís indicat en el paràgraf sisè de la lletra a) d’aquest 
article…», ha de dir: «… l’apartat 3 de l’article 17 i/o no hagi incomplert el compromís 
indicat en el paràgraf cinquè de la lletra a) d’aquest article…».

A la pàgina 11, article 14.4, a la tercera línia, on diu: «… l’apartat 3 de l’article 15.», ha 
de dir: «… l’apartat 2 de l’article 15.».

A la pàgina 11, article 15.1, on diu: «El titular de l’arrabassada ha de presentar la 
sol·licitud d’autorització per a replantació, que s’ha de presentar davant l’autoritat 
competent…», ha de dir: «El titular de l’arrabassada ha de presentar la sol·licitud 
d’autorització per a replantació davant l’autoritat competent…».

A la pàgina 11, article 15.2, on diu: «… a l’apartat 2 de l’article 14…», ha de dir: «… a 
l’apartat 3 de l’article 14.»

A la pàgina 12, article 16.2, a la penúltima línia, on diu: «… l’article 26 d’aquest Reial 
decret.», ha de dir: «... l’article 27 d’aquest Reial decret.».

A la pàgina 15, article 23.3, on diu: «La nova superfície agrària ha d’estar a disposició 
del sol·licitant per qualsevol en propietat,…», ha de dir: «La nova superfície agrària ha 
d’estar a disposició del sol·licitant en propietat,…».

A la pàgina 17, article 28.2, s’elimina el punt d).
A la pàgina 19, article 35.1, a l’última línia, on diu: «… l’article 29.», ha de dir: «… 

l’article 30.».
A la pàgina 19, article 35.2, on diu: «… a l’annex XX...», ha de dir: «… a l’annex XXI...».
A la pàgina 22, a l’annex II.A, s’ha d’eliminar el punt 3.c): «Superfície contribueix a la 

preservació del medi ambient:».
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A la pàgina 23, a l’annex II.B, s’ha d’incloure el punt 3.a) «Jove nou viticultor» abans 
del punt 3.b).

A la pàgina 25, a l’annex V, a la columna «Explotació tipus C» i a la fila «Catalunya», 
on diu: «>6,47 a ≤ 12,94», ha de dir: «>12,94 a ≤ 19,41», i a la columna «Explotació 
tipus D» i a la fila «Múrcia», on diu: «>36,77 a ≤ 38,71», ha de dir: «>28,66 a ≤ 38,71».

A la pàgina 27, a l’annex VII, a l’apartat 4, on diu: «4. Document acreditatiu del 
consentiment del propietari per efectuar l’arrabassada (article 12.2):», ha de dir: 
«4. Document acreditatiu del consentiment del propietari per efectuar l’arrabassada 
(article 14.2):».

A la pàgina 30, a l’annex X, a l’apartat 2, on diu: «2. Dades de la superfície 
arrabassada:», ha de dir: «2. Dades de la superfície de l’autorització concedida:», i a 
l’apartat 3, on diu: «3. Dades de la superfície a replantar:», ha de dir: «3. Dades de la 
superfície a plantar:».

A la pàgina 31, a l’annex XI, s’elimina el subtítol «Dades».
A la pàgina 33, a l’annex XI, al títol de Quadre C., on diu: «Quadre C. Autoritzacions 

per a noves plantacions i rebutjades pels sol·licitants (article 11.5)», ha de dir: «Quadre C. 
Autoritzacions per a noves plantacions rebutjades pels sol·licitants (article 11.5)».

A la pàgina 38, a l’annex XV, al text de l’asterisc inclòs a peu de taula, on diu: «* La 
superfície total ha de coincidir amb la declarada en el total de la columna (7) de 
l’annex XIII.», ha de dir: «* La superfície total ha de coincidir amb la declarada en el total 
de la columna (7) de l’annex XIV.».

A la pàgina 40, a l’annex XVI, al quadre C, a les columnes on diu: «Replantacions 
(art. 12)», «Replantacions anticipades (art. 15)», «Per conversió de drets de plantació 
(art. 21)», ha de dir: «Replantacions (art. 13)», «Replantacions anticipades (art. 16)», «Per 
conversió de drets de plantació (art. 22)».

A la pàgina 41, a l’annex XVII, al text de l’asterisc inclòs a peu de taula, on diu: «* La 
superfície total ha de coincidir amb la declarada en el total de la columna (7) de 
l’annex XII.», ha de dir: «* La superfície total ha de coincidir amb la declarada en el total de 
la columna (7) de l’annex XIV.».

A la pàgina 42, a l’annex XVIII, s’ha d’incloure a peu de taula «Data límit de 
comunicació: 1 d’octubre.».

A la pàgina 52, a l’annex XXI, a l’apartat 9, s’ha d’incloure a continuació de 
«Chardonnay, B.» la varietat «Coromina, B.»; a continuació de «Coromina, B.», la varietat 
«Forcada, N.»; a continuació de «Godello, B.», la varietat «Gonfaus, N.»; a continuació de 
«Monastrell, N.», la varietat «Moneu, N.»; i a continuació de «Sauvignon Blanc, B.», la 
varietat «Solana, N.».
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