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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de juliol de
2017, de la directora general de Desenvolupament Rural
i Política Agrària Comuna, per la qual se seleccionen
les estratègies de desenvolupament local participatiu i es
designen els grups d’acció local LEADER 2014-2020 en
el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020. [2017/6964]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de julio
de 2017, de la directora general de Desarrollo Rural y
Política Agraria Común, por la que se seleccionan de las
estrategias de desarrollo local participativo y se designan los grupos de acción local LEADER 2014-2020 en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020. [2017/6964]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8092, de
26 de juliol de 2017, s’ha publicat la disposició de referència. S’han
detectat les errades següents en aquesta publicació, que es rectifiquen
com segueix:

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8092, de
26 de agosto de 2017, se ha publicado la disposición de referencia. Se
han detectado los siguientes errores en dicha publicación, que se rectifican como sigue:

– En el preàmbul, en la versió en valencià,

– En el preámbulo, en la versión en valenciano,

On diu:
De conformitat amb l’acord del Comité de Selecció, adoptat el
dia 19 de juliol de 2017, en què s’aprova per unanimitat la baremació
corresponent als apartats 2 a 5 de l’article 12 de l’Ordre 5/2016, d’11
d’abril, i s’assignen les dotacions corresponents a les submesures 19.2
i 19.4 del PDR-CV 2014-2020, segons l’establert als apartats 7 i 8 de
l’esmentada ordre.

Donde dice:
De conformitat amb l’acord del Comité de Selecció, adoptat el
dia 19 de juliol de 2017, en què s’aprova per unanimitat la baremació
corresponent als apartats 2 a 5 de l’article 12 de l’Ordre 5/2016, d’11
d’abril, i s’assignen les dotacions corresponents a les submesures 19.2
i 19.4 del PDR-CV 2014-2020, segons l’establert als apartats 7 i 8 de
l’esmentada ordre.

Ha de dir:
De conformitat amb l’acord del Comité de Selecció, adoptat el
dia 19 de juliol de 2017, en què s’aprova per unanimitat la baremació
corresponent als apartats 2 a 5 de l’article 12 de l’Ordre 5/2016, d’11
d’abril, i s’assignen les dotacions corresponents a les submesures 19.2
i 19.4 del PDR-CV 2014-2020, segons l’establert als apartats 7 i 8 de
l’article 19 de l’esmentada ordre.

Debe decir:
De conformitat amb l’acord del Comité de Selecció, adoptat el
dia 19 de juliol de 2017, en què s’aprova per unanimitat la baremació
corresponent als apartats 2 a 5 de l’article 12 de l’Ordre 5/2016, d’11
d’abril, i s’assignen les dotacions corresponents a les submesures 19.2
i 19.4 del PDR-CV 2014-2020, segons l’establert als apartats 7 i 8 de
l’article 19 de l’esmentada ordre.

– En l’annex II

– En el anexo II

On diu:

Donde dice:

ANNEX II
Baremació article 18 i annex X de l’Ordre 5/2016, d’11 d’abril, i
dotació assignada per al suport per a la realització de les operacions
d’acord amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu
(submesura 19.2 PDR-CV 2014-2020)
Ha de dir:
ANNEX II
Baremació article 18 i annex X de l’Ordre 5/2016, d’11 d’abril, i
dotació assignada per al suport per a la realització de les operacions
d’acord amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu
(submesura 19.2 PDR-CV 2014-2020)

ANEXO II
Baremación artículo 18 y anexo X de la Orden 5/2016, de 11 de
abril, y dotación asignada para el apoyo para la realización de las
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo
(submedida 19.2 del PDR-CV 2014-2020)
Debe decir:
ANEXO II
Baremación artículo 18 y anexo X de la Orden 5/2016, de 11 de
abril, y dotación asignada para el apoyo para la realización de las
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo
(submedida 19.2 PDR-CV 2014-2020)

– En l’annex III

– En el anexo III

On diu:

Donde dice:

ANNEX III
Baremació article 12 i annex VI Ordre 5/2016, d’11 d’abril, i dotació
assignada per a costos d’explotació i animació (submesura 19.4 PDRCV 2014-2020)
Ha de dir:
ANNEX III
Baremació article 12 i annex VI Ordre 5/2016, d’11 d’abril, i dotació
assignada per a costos d’explotació i animació (submesura 19.4 PDRCV 2014-2020)

ANEXO III
Baremación artículo 12 y anexo VI de la Orden 5/2016, de 11 de
abril, y dotación asignada para costes de explotación y animación
(submedida 19.4 PDR-CV 2014-2020)
Debe decir:
ANEXO III
Baremación artículo 12 y anexo VI de la Orden 5/2016, de 11 de
abril, y dotación asignada para costes de explotación y animación
(submedida 19.4 PDR-CV 2014-2020)

