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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

814 Corrección de erratas do Real decreto 677/2016, do 16 de decembro, polo 
que se aproba a norma de calidade para as fariñas, as sémolas e outros 
produtos da moenda dos cereais.

Advertidas erratas no Real decreto 677/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba 
a norma de calidade para as fariñas, as sémolas e outros produtos da moenda dos cereais, 
publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega ao número 304, 
do 17 de decembro de 2016, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 4, artigo 4.1, primeira liña, onde di: «Humidade: £ 15 por cento,...», debe 
dicir: «Humidade: ≤ 15 por cento...», e na terceira liña, onde di: «Porcentaxe de fariña 
estraña (procedente doutros cereais ou sementes): £ 1 por cento.», debe dicir: «Porcentaxe 
de fariña estraña (procedente doutros cereais ou sementes): ≤ 1 por cento.».

Na mesma páxina, artigo 4.1.a).1.°, onde di: «Fariña flor (ou de baixa extracción): 
£ 0,50 por cento.», debe dicir: «Fariña flor (ou de baixa extracción): ≤ 0,50 por cento.».

Na páxina 5, artigo 4.2, onde di: «Porcentaxe de sémola estraña (procedente doutros 
cereais ou sementes): £ 1 por cento.», debe dicir: «Porcentaxe de sémola estraña 
(procedente doutros cereais ou sementes): ≤ 1 por cento.».

Na mesma páxina, artigo 4.2.b).1.º, onde di: «Humidade: £ 15 por cento,...», debe dicir: 
«Humidade: ≤ 15 por cento,...».

Na mesma páxina, artigo 4.2.b).3.º, onde di: «Sémola grosa ou de boca: £ 0,9 por 
cento.», debe dicir: «Sémola grosa ou de boca: ≤ 0,9 por cento.», e onde di: «Sémola fina 
de trigo duro de calidade superior para a elaboración de pastas alimenticias: £ 0,9 por 
cento.», debe dicir: «Sémola fina de trigo duro de calidade superior para a elaboración de 
pastas alimenticias: ≤ 0,9 por cento.».

Na mesma páxina, artigo 4.2.b).4.º, onde di: «Sémola grosa ou de boca: ³ 10,5 por 
cento.», debe dicir: «Sémola grosa ou de boca: ≥ 10,5 por cento.», e onde di: «Sémola fina 
de trigo duro para outros usos industriais: ³ 9,5 por cento.», debe dicir: «Sémola fina de 
trigo duro para outros usos industriais: ≥ 9,5 por cento.».

Na mesma páxina, artigo 4.3.a), onde di: «a) Humidade: £ 15 por cento,...», debe dicir: 
«a) Humidade: ≤ 15 por cento,...».
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