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Línia 41, on diu: «la xifra de vint que figura a l’últim
incís del paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 91»; ha
de dir: «la xifra de vint que figura a l’últim incís de la
lletra b) de l’apartat 1 de l’article 91».

Línia 52, on diu: «el paràgraf a) de l’apartat 1 de
l’article 117», ha de dir: «la lletra a) de l’apartat 1 de
l’article 117».

Línia 54, on diu: «el paràgraf e) de l’apartat 1 i el
apartat 5 de l’article 124»; ha de dir: «la lletra e) de
l’apartat 1 i el apartat 5 de l’article 124».

Línia 63, on diu: «l’últim incís del paràgraf f) de l’ar-
ticle 141.»; ha de dir: «l’últim incís de la lletra f) de
l’article 141».

Línia 75, on diu: «els paràgrafs a), b) i c) de l’arti-
cle 149»; ha de dir: «les lletres a), b) i c) de l’article 149».

Línia 79, on diu: «l’últim incís del primer paràgraf
de l’apartat 2.c), de l’article 159»; ha de dir: «l’últim incís
del primer paràgraf de l’apartat 2, lletra c), de l’arti-
cle 159».

Línia 89, on diu: «l’article 182.g), paràgraf segon, i
l’article 182.h), últim incís»; ha de dir: «l’article 182, lle-
tra g), paràgraf segon, i l’article 182, lletra h), últim incís».

Línia 98, on diu: «els paràgrafs a) i b) de l’article 192»;
ha de dir: «les lletres a) i b) de l’article 192».

Línia 105, on diu: «l’article 210.f), paràgraf segon,
i l’article 210.g), últim incís»; ha de dir: «l’article 210,
lletra f), paràgraf segon, i l’article 210, lletra g), últim
incís».

Línia 108, on diu: «els paràgrafs a), b) i d) de l’ar-
ticle 214»; ha de dir: «les lletres a), b) i d) de l’article 214».

MINISTERI DE TREBALL

I AFERS SOCIALS

17128 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret legisla-
tiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
en l’ordre social. («BOE» 228, de 22-9-2000.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núme-
ro 189, de 8 d’agost de 2000, i en el suplement en
català número 9, de 19 d’agost de 2000, es procedeix
a fer-ne les rectificacions oportunes referides a la versió
en llengua catalana:

A la pàgina 719, segona columna, article 23, apartat 2,
paràgraf tercer, línia quarta, on diu: «... a què es refe-
reix l’apartat 1 anterior...», ha de dir: «.. a què es refereix
l’apartat 1.a) anterior...».

A la pàgina 724, segona columna, article 47, apar-
tat 5, línia tercera, on diu: «... article 48.5 d’aquesta
Llei...», ha de dir: «... article 48.4 d’aquesta Llei...».

A la pàgina 726, primera columna, article 52, apar-
tat 2, línia segona, on diu: «... article 48.5 d’aquesta
Llei...», ha de dir: «... article 48.4 d’aquesta Llei...».

A la pagina 726, segona columna, disposició dero-
gatòria única, apartat 2.c), última línia, on diu: «... i els
articles 45 al 52.», ha de dir: «... i de l’article 45, excepte
els paràgrafs tercer i quart de l’apartat 1, al 52».

MINISTERI D’AGRICULTURA,

PESCA I ALIMENTACIÓ

17596 REIAL DECRET 1660/2000, de 29 de setem-
bre, pel qual es modifica el Reglament de la
Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora
de les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries, aprovat pel Reial decret 705/1997,
de 16 de maig. («BOE» 235, de 30-9-2000.)

El Reglament (CE) 104/2000 del Consell, de 17 de
desembre de 1999, pel qual s’estableix l’organització
comuna de mercats en el sector dels productes de la
pesca i de l’aquïcultura, regula en el títol III organitzacions
i acords interprofessionals, les condicions de concessió
i retirada del reconeixement i les relatives als acords,
les decisions i les pràctiques concertades de les orga-
nitzacions interprofessionals.

El paper que la nova organització comuna de mercats
atorga a les interprofessionals pesqueres, el reconeixe-
ment i l’aprovació d’extensió de normes de les quals
és competència dels estats membres, requereix l’incre-
ment de la participació de les organitzacions pesqueres
i de les comunitats autònomes en el Consell General
d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries, al
qual l’article 15.3 de la Llei 38/1994, de 30 de desem-
bre, reguladora de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries, modificada per la disposició addicional
primera de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, enco-
mana, entre altres, les funcions d’emetre informe pre-
ceptiu sobre el reconeixement i l’extensió de normes
de les interprofessionals.

D’altra banda, es considera convenient adaptar la
representació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, de conformitat amb el que preveu el Reial
decret 1282/2000, de 30 de juny, pel qual es modifica
i es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Com a conseqüència de l’adscripció de l’Institut
Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària
al Ministeri de Ciència i Tecnologia, en virtut del Reial
decret 557/2000, de 27 d’abril, de reestructuració dels
departaments ministerials, es redueixen de quatre a tres
els vocals representants del Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació, i s’assigna un representant al Ministeri
de Ciència i Tecnologia, sense que això suposi cap canvi
en la representació global de l’Administració General de
l’Estat.

Aquesta disposició es dicta a l’empara de l’habilitació
que conté l’article 149.1.13a de la Constitució, que atri-
bueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica.

En la tramitació d’aquest Reial decret han estat con-
sultats les comunitats autònomes i el sector afectat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació del ministre d’Ad-
ministracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 29 de setembre de 2000,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament de la Llei
38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les orga-
nitzacions interprofessionals agroalimentàries.

Es modifica el Reglament de la Llei 38/1994, de 30
de desembre, reguladora de les organitzacions interpro-


