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en el capítol II d’esta llei. En el cas que els aspirants
hagueren superat este últim, l’accés a la situació d’ex-
pectativa de destí i, si és el cas, l’obtenció d’una plaça
per mitjà de la seua participació en la fase de provisió
regulada en el capítol III d’esta llei, únicament produiran
efectes si prèviament s’ha resolt el procediment i, si és
el cas, s’ha obtingut el títol de metge especialista establit
en el Reial Decret 220/1997.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari
de la llei.

L’Estat i les comunitats autònomes podran aprovar,
en l’àmbit de les seues respectives competències, totes
les disposicions reglamentàries que siguen necessàries
per al desplegament i execució de la present llei.

Disposició final segona. Aplicació de la Llei 30/1999,
de 5 d’octubre, de Selecció i Provisió de Places de
Personal Estatutari dels Servicis de Salut.

1. Per al desplegament i execució del que s’ha pre-
vist en la present llei, s’aplicarà la Llei 30/1999, de 5
d’octubre, de Selecció i Provisió de Places de Personal
estatutari dels Servicis de Salut, amb les excepcions
següents: articles 5 —a excepció del seu apartat 8 que
continuarà vigent—, 6, 8, 10 i 11. Així mateix, amb rang
reglamentari, serà també d’aplicació el Reial Decret Llei
1/1999, de 8 de gener, a excepció dels articles 12,
13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33 i 34.

2. La present llei té caràcter temporal i, en conse-
qüència, la seua vigència finalitzarà una vegada culminat
el procediment excepcional regulat en esta.

Disposició final tercera. Absència de cost addicional.

L’aplicació i el desplegament d’esta llei no suposarà,
en cap cas, un increment de costos.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 21 de novembre del 2001.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de l’Interior,

MARIANO RAJOY BREY
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22362 CORRECCIÓ d’errors del text refós de la Llei
d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol. («BOE» 287, de 30-
11-2001.)

Advertits errors en el text refós de la Llei d’Aigües,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, publicat en el Suplement en Valencià del «Boletín
Oficial del Estado» número 3, de l’1 de setembre, es
procedix a efectuar les modificacions oportunes:

En la pàgina 252, segona columna, disposició dero-
gatòria única, apartat 5, on diu: «5. Els articles 158,
173 i 174 de la Llei 13/1996...», ha de dir: «5. L’a-
partat 5 de l’article 158 i els articles 173 i 174 de la
Llei 13/1996...».

En la pàgina 261, primera columna, article 54, apar-
tat 2, línies segona i tercera, on diu: «... es podran utilitzar
en un predi aigües procedents de brolladors quan el
volum...», ha de dir: «... es podran utilitzar en un predi
aigües procedents de brolladors situats en el seu interior
i aprofitar-hi aigües subterrànies, quan el volum...».

En la pàgina 263, segona columna, article 67, apar-
tat 2, línies segona i tercera, on diu: «... el ministre de
Medi Ambient podrà autoritzar amb caràcter excepcional
cessions de drets d’ús de l’aigua que no respecten...»,
ha de dir: «... el ministre de Medi Ambient podrà autoritzar
expressament, amb caràcter temporal i excepcional, ces-
sions de drets d’ús de l’aigua que no respecten...».

En la pàgina 276, segona columna, després de la
disposició addicional octava, s’incorpora una nova dis-
posició addicional novena, amb el text següent:

«Disposició addicional novena. Règim aplicable a la
Comunitat Autònoma de Canàries.

1. Esta llei no produirà efectes derogatoris respecte
de la legislació que actualment s’aplica en el territori
de la Comunitat Autònoma de Canàries, que subsistirà
mentre esta no dicte altres normes. A partir de l’entrada
en vigor d’esta llei, els articles que definixen el domini
públic estatal i aquells que suposen una modificació o
una derogació de les disposicions contingudes en el Codi
Civil s’aplicaran a Canàries, d’acord amb la singularitat
que li conferix el seu dret especial.

2. Les actuacions en obres d’interés general a Canà-
ries comprendran el dessalatge, la reutilització o qual-
sevol altre tipus d’obra hidràulica, que per la dimensió
o l’interés públic o social supose una iniciativa essencial
per al manteniment de nivells adequats de disponibilitat
de l’aigua en les diferents illes. Estes actuacions, les pro-
posarà l’Administració de la comunitat autònoma, i l’Ad-
ministració General de l’Estat en convindrà l’execució.»


