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MINISTERIO DA PRESIDENCIA

18898 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
944/2001, do 3 de agosto, polo que se apro-
ba o Regulamento para a determinación da
aptitude psicofísica do persoal das Forzas
Armadas. («BOE» 244, do 11-10-2001.)

Advertido erro no texto do Real decreto 944/2001,
do 3 de agosto, polo que se aproba o Regulamento para
a determinación da aptitude psicofísica do persoal das
Forzas Armadas, publicado no «Boletín Oficial del Esta-
do», suplemento número 12 en lingua galega, do 16
de agosto de 2001, procédese a efectua-la oportuna
modificación:

Na páxina 1069, no anexo, no capítulo 3: Enfermi-
dades da visión e dos ollos (V), epígrafe 203: Miopías,
onde di: «e) Miopía superior a 9 dioptrías en calquera
ollo, con lesións coriorretinianas 4-5», debe dicir: «e) Mio-
pía superior a 9 dioptrías en calquera ollo, con lesións
coriorretinianas 4-5 V».

MINISTERIO DE CIENCIA

E TECNOLOXÍA

19483 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
379/2001, do 6 de abril, polo que se aproba
o Regulamento de almacenamento de produc-
tos químicos e a súas instruccións técnicas
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6
e MIE APQ-7. («BOE» 251, do 19-10-2001.)

Advertidos erros no texto do Real decreto 379/2001,
do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento de
almacenamento de productos químicos e a súas instruc-
cións técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 e MIE
APQ-7, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suple-
mento número 9 en lingua galega, do 1 de xuño de
2001, procédese a efectua-las oportunas modificacións:

Na páxina 553, columna da esquerda, no título do
regulamento, onde di: «Regulamento sobre almacena-
mento de productos químicos», debe dicir: «Regulamen-
to de almacenamento de productos químicos».

Na páxina 556, columna da esquerda, punto 9, onde
dice: «... de acordo co artigo 33.; debe dicir: «... de acordo
co artigo 35.».

Na páxina 633, columna da esquerda, número 6,
onde di: «... no número 22 do artigo 3.»; debe dicir:
«... no número 23 do artigo 3.».

Na páxina 636, columna da dereita, medidas de nivel
2, número 1, onde di: «... número 4 do artigo 16.»; debe
dicir: «... número 4 do artigo 17.».

MINISTERIO DE FACENDA

19995 REAL DECRETO 1098/2001, do 12 de outu-
bro, polo que se aproba o Regulamento xeral
da Lei de contratos das administracións públi-
cas. («BOE» 257, do 26-10-2001.)

1. A disposición derrogatoria única da Lei 13/1995,
do 18 de maio, de contratos das administracións públi-
cas, respecto ás normas regulamentarias existentes, á
parte dunha cláusula xeral derrogatoria de tódalas que
se opoñan ó seu contido e derrogar expresamente o
Regulamento de contratación das corporacións locais,
aprobado polo Decreto do 9 de xaneiro de 1953, deixa
subsistentes as citadas normas regulamentarias só en
canto non se opoñan ó contido da lei, criterio que se
aplica, con cita expresa, ó Regulamento xeral de con-
tratación do Estado, aprobado polo Decreto 3410/1975,
do 25 de novembro, ó Decreto 1005/1974, do 4 de
abril, sobre contratos de asistencia con empresas con-
sultoras ou de servicios, ó Real decreto 1465/1985,
do 17 de xullo, e ó Real decreto 2357/1985, do 20
de novembro, que regulan os contratos de traballos espe-
cíficos e concretos non habituais, respectivamente, na
Administración do Estado, nos seus organismos autó-
nomos e na Seguridade Social e na Administración local.
En canto ó Decreto lei 2/1964, do 4 de febreiro, sobre
revisión de prezos e as súas disposicións complemen-
tarias, aplica idéntico criterio de subsistencia, como nor-
mas regulamentarias, en canto non se opoñan á lei.

Resulta así que á entrada en vigor da Lei de contratos
das administracións públicas, como normas regulamen-
tarias ou de desenvolvemento, tiveron que aplicarse as
promulgadas durante a vixencia da Lei de contratos do
Estado, para evitar un baleiro normativo a nivel regu-
lamentario, que impedise a aplicación da lei.

Para atender ós supostos en que as remisións da
lei a normas regulamentarias non podían operar coa apli-
cación das de tal carácter vixentes con anterioridade,
por se tratar de aspectos de nova regulación, á con-
veniencia de introducir novas normas regulamentarias
en aspectos concretos e para aclarar certos preceptos
da lei e determinadas normas regulamentarias que
podían considerarse vixentes, promúlgase o Real decreto
390/1996, do 1 de marzo, de desenvolvemento parcial
da Lei de contratos das administracións públicas, que
debe considerarse unha solución anticipada e parcial
de desenvolvemento regulamentario da dita lei.

A Lei 53/1999, do 28 de decembro, pola que se
modifica a Lei de contratos das administracións públicas,
volve incidir na remisión a normas regulamentarias en
aspectos concretos non regulados na lexislación anterior,
disposicións que, xunto coas da Lei de contratos das
administracións públicas non modificadas, se incorporan
ó texto refundido da Lei de contratos das administracións
públicas aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2000,
do 16 de xuño.

Todo iso determinou a necesidade de promulgar un
regulamento xeral da Lei de contratos das administra-
cións públicas que, superando o carácter parcial do Real
decreto 390/1996, do 1 de marzo, permita, como se
anticipaba no seu preámbulo, a derrogación do Regu-
lamento xeral do ano 1975 e da maior parte das dis-
posicións regulamentarias vixentes, precisamente pola
súa incorporación ó novo regulamento.

2. En canto á súa estructura o regulamento segue
a mesma sistemática e ordenación de materias da lei
que desenvolve, se ben non coincide exactamente con
ela, dado que existen preceptos legais que non requiren
desenvolvemento regulamentario e por abandonarse o


