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Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
6308

Correcció d’errors del Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries en el sector del vi per fer front a la crisi causada per
la pandèmia de la COVID-19, i pel qual es fixa una norma de comercialització
en el sector del vi i es modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en
el sector vitivinícola i el programa de suport al sector del vi.

Havent observat errors al Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries en el sector del vi per fer front a la crisi causada per la pandèmia
de la COVID-19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es
modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i el programa
de suport al sector del vi, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 163, de 10 de
juny de 2020, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides
a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 8, a l’article 14.4, on diu: «Els vins amb DOP i els vins amb IGP que poden
ser objecte d’ajuda a l’emmagatzematge privat han de respondre a les definicions que
recullen els apartats 1, 4, 5 i 6 de la part II de l’annex VII del Reglament 1308/2013...», ha
de dir: «Els vins amb DOP i els vins amb IGP que poden ser objecte d’ajuda a
l’emmagatzematge privat han de respondre a les definicions que recullen els apartats 1, 3,
4, 5 i 6 de la part II de l’annex VII del Reglament 1308/2013...».
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