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estructura orgánica recollida nos reais decretos
795/1995, do 19 de maio, polo que se crea e regula
o Consello de Cooperación ó Desenvolvemento, e
451/1986, do 21 de febrero, polo que se crea a Comi-
sión Interministerial de Cooperación Internacional.

Disposición transitoria segunda. Regulación da Comi-
sión Interministerial do Fondo de Axuda ó Desenvol-
vemento.

Ata que se elabore a normativa á que se refire o
artigo 28.2, a Comisión Interministerial do Fondo de Axu-
da ó Desenvolvemento seguirá rexéndose pola súa regu-
lación específica e emitirá informe sobre os proxectos
ós que se refire o dito precepto.

Disposición transitoria terceira.

Ata a entrada en vigor da regulamentación que desen-
volva as disposicións do artigo 28.1, o Ministerio de
Asuntos Exteriores poderá dispoñer mediante resolución
ministerial dos fondos habilitados anualmente no capí-
tulo VIII dos orzamentos xerais do Estado, para aplicación
do dito artigo 28.1.

Disposición derrogatoria única. Normas derrogadas.

1. Quedan derrogadas tódalas normas de igual ou
inferior rango no que contradigan ou se opoñan ó dis-
posto na presente lei.

2. Sen prexuízo do previsto na disposición transi-
toria primeira, quedan derrogadas expresamente as
seguintes disposicións:

Real decreto 795/1995, do 19 de maio, polo que
se crea e regula o Consello de Cooperación ó Desen-
volvemento.

Real decreto 451/1986, do 21 de febrero, polo que
se crea a Comisión Interministerial de Cooperación Inter-
nacional.

3. Queda, así mesmo, derrogada a disposición adi-
cional segunda da Lei 6/1996, do 15 de xaneiro, do
voluntariado.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento
regulamentario.

Autorízase o Goberno para dictar cantas disposicións
de aplicación e desenvolvemento da presente lei sexan
necesarias, incluídas as relativas ó réxime económico
e orzamentario.

Disposición derradeira segunda.

O Goberno promoverá cantas accións e reformas
lexislativas sexan precisas para a aprobación no prazo
dun ano do estatuto do cooperante, de acordo co esta-
blecido no artigo 38 desta lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

A presente lei entrará en vigor o día seguinte ó da
súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 7 de xullo de 1998.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

16304 CORRECCIÓN de erros da Lei 11/1998,
do 24 de abril, xeral de telecomunicacións.
(«BOE» 162, do 8-7-1998.)

Advertidos erros no texto da Lei 11/1998, do 24
de abril, xeral de telecomunicacións, publicada no «Bo-
letín Oficial del Estado» suplemento núm. 0 en lingua
galega, do 15 de xuño de 1998, procédese a efectua-las
oportunas modificacións:

Na páxina 72, primeira columna, artigo 44, punto 1,
cuarta liña, onde di: «... a ocupación do domicilio públi-
co...», debe dicir: «... a ocupación do dominio público...».

Na páxina 89, primeira columna, anexo, definición
de «dereitos especiais», parágrafo c), cuarta liña, onde
di: «... poñer en servicio ou a mesma zona...», debe dicir:
«... poñer en servicio ou manter equipos terminais de
telecomunicacións na mesma zona...».

16712 LEI ORGÁNICA 6/1998, do 13 de xullo, de
reforma da Lei orgánica do Poder Xudicial.
(«BOE» 167, do 14-7-1998.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei reguladora da xurisdicción contencioso-admi-
nistrativa esixe que determinados artigos da Lei orgánica
do Poder Xudicial teñan unha redacción acorde coas
previsións competenciais da Lei reguladora da mencio-
nada xurisdicción.

A doutrina do Tribunal Constitucional establece que
a lei orgánica estea reservada a materia orgánica (v. gr.
sentencias do Tribunal Constitucional 15/1981, do 13
de febreiro, e 76/1983, do 15 de agosto). Non deben
establecerse ou reformarse normas orgánicas mediante
disposicións dunha lei non orgánica; iso esixiría votacións
separadas e maiorías distintas no Congreso dos Depu-
tados.

Como é ben sabido, a práctica parlamentaria pretende
darlles solución ós supostos de anteproxectos mixtos
(como sería un proxecto de lei procesual con determi-
nados artigos reformadores da Lei orgánica do Poder
Xudicial); tal práctica consiste na instrumentación de
dous textos separados (unha lei ordinaria e unha lei orgá-
nica) para regula-los distintos aspectos que, en ocasións,
conflúen na mesma materia. Esta solución normativa
dual veuse impoñendo en diversos ámbitos reguladores.

En consecuencia, parece oportuno aprobar, mediante
unha lei orgánica independente, a reforma necesaria
para facer coherente a Lei reguladora da xurisdicción
contencioso-administrativa e a Lei orgánica do Poder
Xudicial.

Refórmase o artigo 9.4, establecéndose no seu derra-
deiro inciso que, se á producción do dano concorresen
suxeitos privados, o demandante deducirá tamén fronte
a eles a súa pretensión ante a orde xurisdiccional con-
tencioso-administrativa. Por suxeitos privados hai que
entender aqueles que non están ó servicio dos poderes
públicos actuantes en cada situación; a responsabilidade
de quen si o está esixirase, en todo caso, nos termos
da Lei 30/1992.


