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tencia en terra, efectuarase de conformidade co
disposto no Real decreto 2188/1995, do 28 de
decembro, polo que se desenvolve o réxime de
control interno exercido pola Intervención Xeral da
Administración do Estado.»
Trece. Disposición adicional cuarta. Selección de
axentes nos aeroportos de menor tráfico aéreo:
«Para efectos da selección dos axentes encargados da prestación dos servicios de asistencia en
terra, nos aeroportos cun tráfico anual que sexa
inferior a dous millóns de pasaxeiros ou 50.000
toneladas de carga transportada por avión, AENA
poderá agrupar todos ou algúns dos aeroportos
nun único proceso de selección. No demais, a selección levarase a cabo de acordo co regulado nos
puntos 1 e 2 do artigo 14. As referencias contidas
no devandito procedemento ó Comité de Usuarios
entenderanse aplicables, se é o caso, segundo o
esixido no punto 1 do artigo 7.»
2. Engádeselle unha nova alínea g) ó artigo 2 do
Real decreto 1161/1999, do 2 de xullo, que terá a
seguinte redacción:
«g) Aviación xeral: toda operación de aeronave
distinta da de transporte aéreo comercial ou da
de traballos aéreos.»
3. Derrógase a disposición adicional terceira do Real
decreto 1161/1999, do 2 de xullo, polo que se regula
a prestación de servicios aeroportuarios de asistencia
en terra.
Disposición transitoria única. Adaptación dos contratos.
Os contratos sobre servicios de asistencia en terra
subscritos entre AENA e os axentes e usuarios deberán
revisarse para adaptalos ás previsións deste real decreto.
Esta revisión efectuarase no prazo de tres meses contados
desde a data de entrada en vigor deste real decreto.
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor o día siguiente ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 25 de xaneiro de 2002.
JUAN CARLOS R.
O ministro de Fomento,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERIO DE FACENDA
2506

CORRECCIÓN de erros e erratas do Real
decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo
que se aproba o Regulamento xeral da Lei
de contratos das administracións públicas.
(«BOE» 34, do 8-2-2002.)

Advertidos unha errata e mais un erro no Real decreto
1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
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Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, publicado no «Boletín Oficial del Estado»,
suplemento número 14 en lingua galega, do 1 de novembro de 2001 (corrección de erros no «Boletín Oficial
del Estado», suplemento número 1 en lingua galega,
do 1 de xaneiro de 2002), procédese a efectua-las oportunas rectificacións:
Na páxina 1170, primeira columna, artigo 35.1,
letra d), liña segunda, onde di: «...subgrupo de que se
trate, correspóndelle ó contratista conforme o...», debe
dicir: «...subgrupo de que se trate, correspóndelle ó contratista conforme o seguinte cadro:».
Na páxina 1202, segunda columna, artigo 194, liñas
cuarta e quinta, onde di: «...artigos 173 a 178 deste....»,
debe dicir: «...artigos 174 a 178 deste...»

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
2641

REAL DECRETO 162/2002, do 8 de febreiro,
polo que se modifica o artigo 58 do Real decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25
de xuño, do patrimonio histórico español.
(«BOE» 35, do 9-2-2002.)

O artigo 68 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do
patrimonio histórico español, e o artigo 58 do Real decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, que parcialmente a
desenvolve, establecen a obriga de que no orzamento
de cada obra pública, financiada total ou parcialmente
polo Estado, se inclúa unha partida equivalente, polo
menos, ó 1 por 100 dos fondos que sexan de achega
estatal con destino a financiar traballos de conservación
ou enriquecemento do patrimonio histórico español ou
de fomento da creatividade artística, con preferencia na
propia obra ou no seu inmediato contorno.
Para logra-lo dito fin, e a teor do artigo 58.7 do Real
decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, os servicios, organismos e sociedades estatais que non poidan efectuar
transferencias de crédito, deben ingresa-lo preceptivo 1
por 100 no Tesouro Público, ingreso que xerará o crédito
oportuno a favor do Ministerio de Cultura (hoxe Ministerio de Educación, Cultura e Deporte).
Este real decreto modifica o mencionado punto 7
do artigo 58, co obxecto de permitir que o crédito xerado
como consecuencia do ingreso do 1 por 100 no Tesouro
Público poida selo non só a favor do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, senón tamén ó do ministerio
do que dependan as unidades que efectuaran o ingreso
no Tesouro. Ó mesmo tempo, a modificación do precepto
serve para adapta-la denominación dos servicios e organismos nel mencionados, á clasificación e relación de
organismos públicos recollida na Lei 6/1997, do 14 de
abril, de organización e funcionamento da Administración xeral do Estado.
Por outra parte, modifícanse tamén os puntos 3 e 6,
e suprímese o punto 5, todos eles do citado artigo 58,
co fin de elimina-las mencións ás transferencias de crédito que aparecen neles, tendo en conta que o procedemento de transferencia de crédito foi derrogado polo
artigo 20 da Lei 33/1987, do 23 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para 1988.
Na súa virtude, de conformidade co establecido na
Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico
español, por proposta dos ministros de Fomento, de Educación, Cultura e Deporte, e de Facenda, de acordo co

