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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

10090 Correcció d’errors del Reial decret 579/2017, de 9 de juny, pel qual es regulen 
determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització 
dels productes del tabac i dels productes relacionats.

Havent observat errors en el Reial decret 579/2017, de 9 de juny, pel qual es regulen 
determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes 
del tabac i els productes relacionats, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 138, 
de 10 de juny 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 4, a l’apartat 1 de l’article 2, segona línia, on diu: «... a l’article 1.d) que es 
fabriquin...», ha de dir: «... a l’article 1.e) que es fabriquin...».

A la pàgina 13, en el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 18, segona línia, on diu: «... 
a tot l’embalatge exterior.», ha de dir: «... en qualsevol embalatge exterior.».

A la pàgina 14, a l’apartat 1 de l’article 20, segona línia, on diu: «... unitats d’envasament 
de tabac per cargolar...», ha de dir: «... unitats d’envasament de la picadura per cargolar...»; 
i a la quarta línia del mateix apartat, on diu: «... Una unitat d’envasament de tabac per 
cargolar...», ha de dir: «... Una unitat d’envasament de picadura per cargolar...».

A la pàgina 14, en el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 21, on diu: «... els productes 
de tabac.», ha de dir: «... els productes del tabac.».

A la pàgina 16, a l’apartat 1 de l’article 23, primera línia, on diu: «... comercialitzar un 
producte de...», ha de dir: «... comercialitzar un producte del...»; i a la tercera línia del 
mateix apartat, on diu: «... a través del Portal UE-CEG,...», ha de dir: «..., a través del 
Portal EU-CEG,...».

A la pàgina 17, a l’apartat 1 de l’article 26, tercera línia, on diu: «... a través del Portal 
UE-CEG,...», ha de dir: «... a través del Portal EU-CEG,...».

A la mateixa pàgina, en el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 26, primera línia, on diu: 
«... contacte del fabricant, i, si s’escau,...», ha de dir: «... contacte del fabricant i, si 
s’escau,...».

A la pàgina 18, a l’apartat de l’article 28 que comença per: «1. Els dispositius...», s’ha 
d’eliminar: «1.».

A la pàgina 19, en el paràgraf f) de l’article 28, primera línia, on diu: «f) Que administrin 
les dosis de nicotina...», ha de dir: «f) Que els dispositius susceptibles d’alliberament de 
nicotina administrin les dosis de nicotina...», i queda suprimit l’apartat 2.

A la mateixa pàgina, en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 30, segona línia, on diu: 
«... els seus paràgrafs b) i d) referent...», ha de dir: «... els seus paràgrafs a) i c) referent...».

A la pàgina 20, a l’apartat 2 de l’article 33, tercera línia, on diu: «... aportades al Portal 
UE-CEG...», ha de dir: «... aportades al Portal EU-CEG...».

A la pàgina 21, a l’apartat 1 de l’article 37, segona i tercera línia, on diu: «... a través 
del Portal UE-CEG,...», ha de dir: «... a través del Portal EU-CEG,...».

A la pàgina 23, a l’apartat 2 de l’article 41, tercera línia, on diu: «... aportades al Portal 
UE-CEG...», ha de dir: «... aportades al Portal EU-CEG...».

A la pàgina 25, a l’apartat 1 de l’article 47, primera línia, on diu: «1. La Subdirecció 
General de Promoció de la Salut i Epidemiologia...», ha de dir: «1. La Subdirecció 
General de Promoció de la Salut i Vigilància en Salut Pública...».

A la pàgina 27, a l’apartat 2 de la disposició final quarta, segona línia, on diu: «... i 
Igualtat es poden:», ha de dir: «... i Igualtat es pot:».
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