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I.    Disposicions generals

MINISTERI 
DE TREBALL I AFERS SOCIALS

 17112 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 689/2005, 
de 10 de juny, pel qual es modifiquen el Regla-
ment d’organització i funcionament de la Inspec-
ció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 138/2000, de 4 de febrer, i el Reglament 
general sobre procediments per a la imposició 
de sancions per infraccions d’ordre social i per 
als expedients liquidadors de quotes a la Segu-
retat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 
14 de maig, per regular l’actuació dels tècnics 
habilitats en matèria de prevenció de riscos labo-
rals. («BOE» 248, de 17-10-2005.)

Havent observat errades en el Reial decret 689/2005, 
de 10 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament d’or-
ganització i funcionament de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 
de febrer, i el Reglament general sobre procediments per 
a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i 
per als expedients liquidadors de quotes a la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig, 
per regular l’actuació dels tècnics habilitats en matèria de 
prevenció de riscos laborals, publicat en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» número 149, de 23 de juny de 2005 (correc-
ció d’errades publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 205, de 27 d’agost de 2005) i en el suplement en 
català número 13, d’1 de juliol de 2005 (correcció d’erra-
des publicada en el suplement en català número 16, d’1 
de setembre de 2005), se’n fan les rectificacions oportu-
nes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1797, primera columna, al paràgraf onzè 
del preàmbul, segona línia, on diu: «.comprèn els articles 
58 a 60.», ha de dir: «comprèn els articles 59 a 61.».

A la pàgina 1797, primera columna, al paràgraf onzè 
del preàmbul, onzena línia, on diu: «.que comprèn els 
articles 61 i 62.», ha de dir: «.que comprèn els articles 62 
i 63.».

A la pàgina 1797, primera columna, al paràgraf onzè del 
preàmbul, penúltima línia, on diu: «.que comprèn els articles 
63 a 67.», ha de dir: «.que comprèn els articles 64 a 68.».

A la pàgina 1798, primera columna, a l’apartat 3 de l’ar-
ticle 60, on diu: «.l’article 62.2.», ha de dir: «.l’article 63.3.».

A la pàgina 1798, primera columna, a l’apartat 4 de 
l’article 60, on diu: «.o s’incompleixen les obligacions que 
preveu l’article 62.», ha de dir: «.o s’incompleixen els deu-
res que preveu l’article 63.».

A la pàgina 1798, segona columna, a l’article 62.1.b.), 
on diu: «.l’obligació que estableix l’article 62.1.d).», ha de 
dir: «.l’obligació que estableix l’article 63.2.b).»

A la pàgina 1799, primera columna, a l’article 63.1.b), 
on diu: «.a què es refereix l’article 63.3.», ha de dir «.a què 
es refereix l’article 64.3.».

A la pàgina 1799, segona columna, a l’article 64.1, cin-
quena línia, on diu: «.amb el que preveu l’article 60.2.», ha 
de dir: «.amb el que preveu l’article 61.2.».

A la pàgina 1799, segona columna, a l’article 64.1, 
segon paràgraf, on diu: «.l’article 62.1.b).», ha de dir: «.l’ar-
ticle 63.1.b.).».

A la pàgina 1800, primera columna, 65.2.d), on diu: 
«.d’acord amb l’article 60.», ha de dir: «.d’acord amb l’arti-
cle 61.».

A la pàgina 1800, primera columna, a l’article 65.3, on 
diu: «.a les quals es refereix l’article 60.», ha de dir: «. a les 
quals es refereix l’article 61.».

A la pàgina 1800, segona columna, a l’article 66, on 
diu: «.els paràgrafs a) i b) de l’article 64.2.», ha de dir: «.els 
paràgrafs a) i b) de l’article 65.2.». 

CAP DE L’ESTAT
 17155 INSTRUMENT d’acceptació d’esmenes als arti-

cles 24 i 25 de la Constitució de l’Organització 
Mundial de la Salut, adoptades en la 51a sessió 
de l’Assemblea Mundial de la Salut, el 16 de 
maig de 1998. («BOE» 249, de 18-10-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

Complerts els requisits exigits per la legislació espa-
nyola, estenc aquest Instrument d’acceptació per Espanya 
de les següents esmenes a la Constitució de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut:

Esmenes a l’article 7 adoptades el 20 de maig de 1965 
(18a Assemblea Mundial de la Salut).

Esmenes a l’article 74 adoptades el 18 de maig de 1978 
(31a Assemblea Mundial de la Salut).

Esmenes als articles 24 i 25 adoptades el 16 de maig 
de 1998 (51a Assemblea Mundial de la Salut).

Per donar fe de tot això signo el present Instrument, 
que segella i ratifica degudament el sotasignat ministre 
d’Afers Exteriors.

Madrid, 10 de setembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors,

JOSEP PIQUÉ I CAMPS


