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os membros que corresponden á Administración
pública serán un avogado do Estado e un funcio-
nario, que actuará como secretario, pertencente a
corpos ou escalas do grupo A, con destino na xeren-
cia territorial do Ministerio de Xustiza correspon-
dente ou, no seu defecto, un funcionario dos citados
corpos ou escalas que preste os seus servicios na
delegación ou subdelegación do Goberno do terri-
torio de que se trate.»

Disposición derradeira primeira. Modificacións do
Código civil.

Introdúcense as seguintes modificacións no Código
civil:

1. Modifícase o artigo 1056, parágrafo segundo,
que pasa a te-la seguinte redacción:

«O testador que en atención á conservación da
empresa ou en interese da súa familia queira pre-
servar indivisa unha explotación económica ou ben
mante-lo control dunha sociedade de capital ou gru-
po destas poderá usar da facultade concedida neste
artigo, dispoñendo que se pague en metálico a súa
lexítima ós demais interesados. Para tal efecto, non
será necesario que exista metálico suficiente na
herdanza para o pagamento, sendo posible reali-
za-lo aboamento con efectivo extrahereditario e que
o testador ou o contador designado por el esta-
blezan un aprazamento, sempre que este non supe-
re cinco anos contados desde o falecemento do
testador; poderá ser tamén de aplicación calquera
outro medio de extinción das obrigas. Se non se
establecese a forma de pagamento, calquera lexi-
timario poderá esixi-la súa lexítima en bens da her-
danza. Non será de aplicación á partición así rea-
lizada o disposto no artigo 843 e no parágrafo pri-
meiro do artigo 844.»

2. Modifícase o parágrafo segundo do artigo 1271
nos seguintes termos:

«Sobre a herdanza futura non se poderá, sen
embargo, celebrar outros contratos ca aqueles que
teñan por obxecto practicar entre vivos a división
dun caudal e outras disposicións particionais, con-
forme o disposto no artigo 1056.»

3. Modifícase o artigo 1406.2.o nos seguintes ter-
mos:

«2.o A explotación económica que xestione
efectivamente.»

Disposición derradeira segunda. Habilitacións regula-
mentarias.

1. Sen prexuízo das habilitacións que esta lei confire
a outros órganos, habilítase o Goberno para o desen-
volvemento regulamentario do disposto nela.

2. O Goberno, regulamentariamente, poderá modi-
ficar e desenvolve-lo disposto nos puntos 5 e 10 do

artigo 134 en relación coa tramitación, o procedemento
de asignación e a forma de remisión do NIF para a socie-
dade Nova Empresa.

3. Regulamentariamente estableceranse as condi-
cións, forma e requisitos para a publicidade dos pro-
tocolos familiares, así como, se é o caso, o acceso ó
Rexistro Mercantil das escrituras públicas que conteñan
cláusulas susceptibles de inscrición.

Disposición derradeira terceira. Informe sobre a apli-
cación da lei.

O Ministerio de Economía elaborará un informe no
prazo de tres anos a partir da entrada en vigor desta
norma, relativo á repercusión e incidencias producidas
pola aplicación dela.

Disposición derradeira cuarta. Fundamento constitu-
cional.

Esta lei díctase ó abeiro do disposto no artigo
149.1.6.a e 8.a da Constitución.

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor ós dous meses da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

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

que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 1 de abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
6596 CORRECCIÓN de errata e erro no Real decreto

117/2003, do 31 de xaneiro, sobre limitación
de emisións de compostos orgánicos volátiles
debidas ó uso de disolventes en determinadas
actividades. («BOE» 79, do 2-4-2003.)

Advertidos erro e errata no Real decreto 117/2003,
do 31 de xaneiro, sobre limitación de emisións de com-
postos orgánicos volátiles debidas ó uso de disolventes
en determinadas actividades, publicado no «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 33, do 7 de febreiro de 2003,
procédese a efectua-las oportunas rectificacións:

Nas páxinas 654 e 655, no anexo II A), Limiares de
consumo e límites de emisión, as filas 14 «Fabricación
de calzado» e 15 «Laminación de madeira e plástico»,
deben substituírse polas seguintes:

14 Fabricación de calzado (›5). 25 g por par Os valores límite de emisión total exprésanse en gramos
de disolvente emitido por par completo de calzado
producido.

15 Laminación de madeira e plástico (›5). 30 g/m2

Na páxina 650, artigo 5, número 4, liña 3, onde di: «... que teñan asignada unha frase de risco deberán substituílos...»,
debería dicir «... que teñan asignada unha frase de risco R45, R46, R49, R60 ou R61 deberán substituílos...».


