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 6720 CORRECCIÓ d’errors de la Llei orgànica 1/2007, de 
28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomía 
de les Illes Balears. («BOE» 77, de 30-3-2007.)

Havent observat errors en la publicació de la Llei orgà-
nica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’au-
tonomia de les Illes Balears, en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» número 52, d’1 de març de 2007, i en el suplement en 
català número 9, de 16 març de 2007, se’n fan les rectifica-
cions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1126, primera columna, a l’article 55, apar-
tat 4, la referència feta a l’article 53.5 s’ha d’entendre feta 
al 54.5.

A la pàgina 1126, primera columna, a l’article 56.3, la 
referència feta a l’article 53 s’ha d’entendre feta al 54.

A la pàgina 1130, primera columna, a l’article 85.1, la 
referència feta a l’article 29 s’ha d’entendre feta al 31.

A la pàgina 1130, primera columna, a l’article 85.2, la 
referència feta a l’article 30 s’ha d’entendre feta al 32.

A la pàgina 1131, primera columna, a l’article 92, la 
referència feta a l’article 76 s’ha d’entendre feta al 77.

A la pàgina 1134, segona columna, a l’article 126.2, la 
referència feta a la disposició transitòria vuitena s’ha 
d’entendre feta a la disposició transitòria novena.

A la pàgina 1139, primera columna, a la disposició 
transitòria sisena.2, la referència feta a l’article 70 s’ha 
d’entendre feta a l’article 71.

A la pàgina 1139, primera columna, a  la disposició 
transitòria sisena.5, la referència feta a la disposició tran-
sitòria cinquena s’ha d’entendre feta a la disposició tran-
sitòria sisena.

Se suprimeix l’apartat 48 de l’article 30 i es renumeren 
els apartats següents com a 48, 49, 50 i 51, respectiva-
ment.

Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 68, i el primer parà-
graf queda sense numeració. 
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 6721 MODIFICACIONS al Reglament d’execució del 
Tractat de cooperació en matèria de patents 
PCT («Butlletí Oficial de l’Estat» de 7 de novem-
bre de 1989), adoptades en la 31a sessió de 
l’Assemblea de la Unió Internacional de Coo-
peració en Matèria de Patents (Ginebra, 1 d’oc-
tubre de 2002). («BOE» 77, de 30-3-2007.)

MODIFICACIONS AL REGLAMENT DEL TRACTAT 
DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE PATENTS (PCT)

Adoptades per l’Assemblea de la Unió Internacional de 
Cooperació en Matèria de Patents (Unió PCT) en la trenta-
unena sessió (18a d’extraordinària) l’1 d’octubre de 2002, 

en vigor des de l’1 de gener de 2003

Taula de modificacions*

Regla 12.1.
Regla 12.2.
Regla 12.3.
Regla 12.4.
Regla 22.1.
Regla 26.3.
Regla 29.1.
Regla 48.3.
Regla 49.6.

MODIFICACIONS1

Regla 12. Idioma de la sol·licitud internacional i traducció 
als efectes de la recerca internacional i de la publicació 

internacional

12.1 Idiomes acceptats per a la presentació de sol-
licituds internacionals.

a) i b) (Sense canvi).
c) Sense perjudici del que disposa el paràgraf a), el 

petitori s’ha de presentar en qualsevol idioma de publica-
ció que sigui acceptat per l’oficina receptora als efectes 
del present paràgraf.

d) (Sense canvi).

12.2 Idioma dels canvis en la sol·licitud internacional.

a) (Sense canvi).
b) Qualsevol rectificació en virtut del que disposa la 

regla 91.1 d’un error evident en la sol·licitud internacional 
s’ha de fer en l’idioma en què es va presentar la sol·licitud, 
sempre que,

i) quan es requereixi una traducció de la sol·licitud 
internacional segons les regles 12.3.a), 12.4.a) o 55.2.a), 
les rectificacions esmentades a la regla 91.1.e) ii) i iii) 
s’han de presentar en l’idioma de la sol·licitud i en l’idi-
oma de la traducció;

ii) (Sense canvi).

c) (Sense canvi).

12.3 Traducció als efectes de la recerca internacional.

a) a d) (Sense canvi).
e) L’oficina receptora pot sotmetre l’aportació d’una 

traducció després de l’expiració del termini que estableix 
el paràgraf a) al pagament, en el seu propi benefici, d’una 
taxa per lliurament retardat igual al 50% de la taxa de 
base que preveu el punt 1.a) de la taula de taxes.

* Les regles modificades no s’apliquen a cap sol·licitud internacio-
nal la data de presentació internacional de la qual sigui anterior a l’1 de 
gener de 2003, amb el benentès que:

i) la nova regla 49.6.a) a e), sense perjudici del punt iii), s’aplica a 
tota sol·licitud internacional la data de presentació internacional de la 
qual sigui anterior a l’1 de gener de 2003 i respecte de la qual el termini 
aplicable en virtut de l’article 22 venci l’1 de gener de 2003 o després 
d’aquesta data;

ii) en la mesura que la nova regla 49.6.a) a e) sigui aplicable en virtut 
de la regla 76,5, aquesta última, sense perjudici del punt iii), s’aplica a 
tota sol·licitud internacional la data de presentació internacional de la 
qual sigui anterior a l’1 de gener de 2003 i respecte de la qual el termini 
aplicable en virtut de l’article 39.1) venci l’1 de gener de 2003 o després 
d’aquesta data;

iii) si una oficina designada informa l’Oficina Internacional en virtut 
del paràgraf f) de la regla 49.6 que els paràgrafs a) a e) de la regla 
esmentada no són compatibles amb la legislació nacional aplicada per 
aquesta oficina, els punts i) i ii) del present paràgraf s’apliquen respecte 
d’aquesta oficina, amb la diferència que tota menció de la data de l’1 de 
gener de 2003 que figuri en aquests punts s’ha de considerar com una 
menció de la data d’entrada en vigor de la regla 49.6.a) a e) respecte 
d’aquesta oficina.

1 A continuació figura el text en la forma modificada de cada regla 
que ha estat modificada. Quan un paràgraf o un apartat de tal regla no 
ha estat modificat, s’assenyala mitjançant la menció «(Sense canvi)»


