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Na súa virtude, por proposta do ministro de Defensa
e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 9 de marzo de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1.

Adiántase ó 31 de decembro de 2001 a data da
suspensión da prestación do servicio militar.

Artigo 2.

Os españois que na dita data se encontren prestando
o servicio militar ou o teñan pendente e estean clasi-
ficados como aptos, con aprazamento de incorporación
ou pendentes de clasificación, pasarán á reserva do ser-
vicio militar.

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas tódalas disposicións de igual ou
inferior rango que se opoñan ó disposto neste real decreto.

Disposición derradeira única.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 9 de marzo de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Defensa,

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE ECONOMÍA

4839 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, subministración e
procedementos de autorización de instala-
cións de enerxía eléctrica. («BOE» 62,
do 13-3-2001.)

Advertidos erros no texto do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan
as actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, subministración e procedementos de autorización
de instalacións de enerxía eléctrica, publicado no «Bo-
letín Oficial del Estado», suplemento número 1 en lingua
galega, do 15 de xaneiro de 2001, procédese a efec-
tua-las oportunas modificacións:

Na páxina 71, primeira columna, artigo 38, número 2,
última liña, onde di: «... na disposición adicional quinta
deste real decreto.», debe dicir: «... na disposición adi-
cional sexta deste real decreto.».

Na páxina 107, segunda columna, disposición tran-
sitoria primeira, primeira liña, onde di: «... nos artigos
112 e 119.3...», debe dicir: «... os artigos 112 e 120.3...».

Na páxina 108, primeira columna, disposición tran-
sitoria terceira, número 2, onde di: «... transformadores
220/119-132 kV baixo a súa xestión...», debe dicir:
«... transformadores 400/110-132 kV e 220/110-
132 kV baixo a súa xestión...».

Na páxina 109, primeira columna, disposición derra-
deira primeira, número 2, primeira liña, onde di: «... deste
real decreto terá...», debe dicir: «... deste real decreto
non terá...».

Na páxina 109, primeira columna, disposición derra-
deira terceira, segundo parágrafo, segunda liña, onde
di: «... o artigo 100...», debe dicir: «... o artigo 104...».

Na páxina 109, segunda columna, disposición derra-
deira quinta, segundo parágrafo, terceira liña, onde di:
«... o artigo 99.2...», debe dicir: «... o artigo 103.2...».

XEFATURA DO ESTADO

5057 LEI 1/2001, do 13 de marzo, pola que se
autoriza a participación do Reino de España
na oitava reposición de recursos do Fondo
Africano de Desenvolvemento. («BOE» 64,
do 15-3-2001.)

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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Fondo Africano de Desenvolvemento, creado en
1972, ten por obxecto outorgar préstamos en condicións
concesionais ós países africanos de menor renda. Os
seus membros son o Banco Africano e os países doa-
dores, vintecatro dos cales son non rexionais e dous
pertencen á rexión, Botswana e a República Sudafricana.

O Reino de España, que é membro fundador do Fondo
desde 1974, participou en tódalas súas reposicións de
recursos. Na sétima e última reposición o noso país par-
ticipou con 3.969.729.331 pesetas á contribución ordi-
naria e con 1.200.000.000 de pesetas á contribución
especial, que representaban o 1,56 por 100 da repo-
sición total. A VIII reposición recolle a captación de
2.200.000.000 de unidades de conta para o período
1999-2001, que supoñen un incremento do 20 por 100
respecto ós recursos dispoñibles na sétima reposición
en termos reais e un 100 por 100 en termos nominais.

A participación española na VIII reposición será de
8.822.158.884 pesetas (eur 53.022.242,76), que repre-
senta o 2 por 100 da reposición total.

O compromiso de España no desenvolvemento do
continente africano e a defensa dos seus intereses de
política comercial aconsellan a participación do noso país
na dita reposición de recursos.

Esta lei, que ten o fin de autoriza-la dita participación,
díctase en virtude dos títulos competenciais que a Cons-
titución lle atribúe en exclusiva ó Estado, de acordo cos
artigos 149,1.3.a e 13.a, referidos ás relacións interna-
cionais, as bases e a coordinación da economía.

Artigo 1. Contribución ó Fondo Africano de Desenvol-
vemento.

Un. Autorízase o Goberno para que, en nome de
España, efectúe unha contribución á oitava reposición


