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En la pàgina 42145, en l’article 24.5.I.A).a.1), 1r, pri-
mera columna, en el quadro, on diu: «Concepte», ha de 
dir: «Grup de mercaderia», i on diu: «Euros/unitat», ha 
de dir: «Euros/tona».

En la pàgina 42153, en l’article 38.1, en la primera 
columna, paràgraf primer, on diu: «d’un Pla Director 
(...)», ha de dir: «del Pla Director (...)».

En la mateixa pàgina, en l’article 51.1, segona colum-
na, on diu: «puga ajustar-se a les normes de dret civil o 
mercantil», ha de dir: «puga subjectar-se a les normes 
de dret civil o mercantil».

En la pàgina 42160, en l’article 65.1, segona columna, 
línia dènou, on diu: «(...) dels servicis tecniconàutics», ha 
de dir: «dels servicis de practicatge i tecniconàutics».

En la mateixa pàgina, en l’article 65.2, segona co-
lumna, sexta línia, on diu: «aquelles inscripcions», ha 
de dir: «aquelles prescripcions».

En la pàgina 42161, en l’article 65.2, segon paràgraf, 
primera columna, on diu: «En els servicis de practicatge 
tecniconàutics (...)», ha de dir: «En els servicis de prac-
ticatge i tecniconàutics (...)».

En la pàgina 42165, en l’article 77.4, segona colum-
na, on diu: «El titular d’una llicència per a la prestació 
d’un servici tècnic de practicatge (...)», ha de dir: «El 
titular d’una llicència per a la prestació d’un servici de 
practicatge (...)».

En la pàgina 42188, en la disposició addicional oc-
tava, primera columna, línia primera, ha d’al·ludir-se al 
«Reial Decret 2541/1994, de 29 de desembre». 

En la pàgina 42192, en la disposició transitòria 
desena, primera columna, apartat 1, ha d’al·ludir-se 
al «Reial Decret 2541/1994, de 29 de desembre».

En la pàgina 42196, en la disposició final sexta, se-
gona columna, la relació de paràgrafs ha de finalitzar 
amb la lletra g). Per tant, el contingut del paràgraf h) 
figurarà a continuació del paràgraf g), sense lletra i 
en punt i a part.

En la pàgina 42222, en el codi 7209, el subíndex 
«a» ha de substituir-se per la lletra «A».

3626  CORRECCIÓ d’error de la Llei 52/2003, de 10 
de desembre, de disposicions específiques 
en matèria de Seguretat Social. («BOE» 50, 
de 27-2-2004.)

Advertit error en la Llei 52/2003, de 10 de desembre, 
de disposicions específiques en matèria de Seguretat 
Social, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 296, d’11 de desembre del 2003, es procedix a 
efectuar l’oportuna rectificació:

En la pàgina 44076, primera columna, article 12. 
Dos, modificació de l’article 104.1 del text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social, tercer parà-
graf, segon incís, on diu: «...per treballadors que 
prestaran...», ha de dir: «...per treballadors que 
prestaren...».1


