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MINISTERIO DA PRESIDENCIA

19998 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1066/2001, do 28 de setembro, polo que
se aproba o Regulamento que establece con-
dicións de protección do dominio público
radioeléctrico, restricciones ás emisións
radioeléctricas e medidas de protección sani-
taria fronte a emisións radioeléctricas.
(«BOE» 257, do 26-10-2001.)

Advertidos erros no texto do Real decreto 1066/2001,
do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento
que establece condicións de protección do dominio públi-
co radioeléctrico, restriccións ás emisións radioeléctricas
e medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioe-
léctricas, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suple-
mento número 13 en lingua galega, do 1 de outubro
de 2001, procédese a efectua-las oportunas rectificacións:

Na páxina 1118, columna da dereita, artigo 4, núme-
ro 2, primeiro parágrafo, onde di: «... se concretasen
por orde ministerial, segundo o procedemento que se
establece no artigo 5 deste regulamento.»; debe dicir:
«... se constituísen, segundo o previsto no artigo 5 deste
regulamento.»

Na mesma páxina e columna, no título do artigo 5,
onde di: «Procedemento para a constitución de limita-
cións e servidumes»; debe dicir: «Constitución de limi-
tacións e servidumes».

Na páxina 1119, columna da esquerda, artigo 5,
número 4, primeira e segunda liña, onde di: «A orde
de aprobación da limitación ou da servidume publica-
rase...»; debe dicir: «A orde de aprobación da limitación
publicarase...».

Na páxina 1122, columna da esquerda, número 2.
A) e B), o símbolo que aparece antes do V debe ser
substituído polo símbolo micro (l) que debe aparecer
como primeiro carácter do que figura nas parénteses:
(lV/m).

Na páxina 1124, columna da dereita, na segunda nota,
liñas once, doce, trece e catorce, onde di: «Nesta gama
de frecuencia, o limiar SA de 4-16 mJ/kg- que é necesario
para producir este efecto corresponde, para pulsos 30lS,
a valores máximos SAR de 130 a 520 W/kg- no cerebro.»;
debe dicir: «Nesta gama de frecuencia, o limiar SA de
4-16 mJ/kg-1 que é necesario para producir este efecto
corresponde, para pulsos 30lS, a valores máximos SAR
de 130 a 520 W/ kg-1 no cerebro.».

20093 REAL DECRETO 1162/2001, do 26 de outu-
bro, polo que se modifica o artigo 29 do Regu-
lamento de asistencia xurídica gratuíta.
(«BOE» 258, do 27-10-2001.)

Coa entrada en vigor da Lei 14/2000, do 29 de
decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde
social, e en virtude do previsto na súa disposición adi-
cional trixésima, que modifica o artigo 38 da Lei 1/1996,
do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, regúlase
un novo sistema de subvencións para lles compensar
ós consellos xerais e colexios profesionais de avogados
e procuradores o custo que xera o funcionamento ope-
rativo dos servicios de asistencia xurídica gratuíta, das
unidades encargadas do asesoramento e a orientación
previos ó proceso ós cidadáns e da cualificación pro-
visional das pretensións solicitadas.

Por iso, dando cumprimento á citada disposición adi-
cional, apróbase este real decreto, polo que se modifica

o artigo 29 do Regulamento de asistencia xurídica gra-
tuíta, aprobado polo Real decreto 2103/1996, do 20
de setembro, a través do cal se posibilita un servicio
ó cidadán que carece dos medios económicos necesarios
para litigar, aínda que iso supoña para as organizacións
profesionais indicadas asumir unha carga de xestión
administrativa. Esta actuación está subvencionada
actualmente cun límite do 8 por 100 do crédito total
consignado no orzamento de cada exercicio, destinado
a indemniza-los avogados e procuradores pola súa par-
ticipación na quenda de oficio e asistencia letrada ó deti-
do. Isto supón un déficit para os consellos xerais e
colexios profesionais de avogados e procuradores, xa
que esas cantidades non cobren na súa totalidade os
custos reais de funcionamento dos servicios destinados
á asistencia xurídica gratuíta (Servicio de Orientación
Xurídica).

É interese deste Goberno, na medida en que as dis-
poñibilidades orzamentarias o permitan, establecer un
sistema de subvención que compense a esas organi-
zacións polos custos reais que lles poida supoñe-lo man-
temento deses servicios de asistencia xurídica gratuíta.
O medio máis idóneo para conseguilo é fixar uns módulos
compensatorios para determina-la subvención que reci-
birá cada organización profesional, tendo en conta os
expedientes que fosen tramitados ante as correspon-
dentes comisións de asistencia xurídica gratuíta, a veri-
ficación das cales realiza regularmente o Ministerio de
Xustiza.

Ó mesmo tempo establécese o necesario sistema de
xustificación que as organizacións profesionais teñen
que cumprir para percibi-la subvención.

Sobre este real decreto emitiron informe o Consello
Xeral do Poder Xudicial e mailos Consellos Xerais da
Avogacía Española e os Colexios de Procuradores dos
Tribunais de España.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Xustiza
e de Facenda, de acordo co Consello de Estado e logo
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 26 de outubro de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do artigo 29 do Real decre-
to 2103/1996, do 20 de setembro.

O artigo 29 do Regulamento de asistencia xurídica
gratuíta, aprobado polo Real decreto 2103/1996, do 20
de setembro, queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 29. Gastos de funcionamento e infraes-
tructura.

1. O custo que lles xera ós colexios profesionais
de avogados e procuradores o funcionamento ope-
rativo dos servicios de asistencia xurídica gratuíta,
das unidades encargadas do asesoramento e a
orientación previos ó proceso ós cidadáns e da cua-
lificación provisional das pretensións solicitadas,
compensarase en función da aplicación a cada
expediente do seguinte módulo:

a) Colexios de avogados: 5.000 pesetas por
expediente tramitado (30,050605 euros).

b) Colexios de procuradores: 500 pesetas por
expediente tramitado (3,005061 euros).

2. A cantidade resultante de multiplica-lo
módulo por cada expediente devengarase cando
quede constancia de que este está completo e foi
enviado á correspondente Comisión de Asistencia
Xurídica Gratuíta para a súa resolución definitiva.

3. Dentro do mes natural seguinte ó de fina-
lización de cada trimestre, os Consellos Xerais da


