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obxecto de comprobar, se se considera necesario, o bo
funcionamento do sistema de calidade, e presentará ó
propietario, ó seu representante establecido na Unión
Europea, ó usuario ou ó organismo recoñecido un infor-
me do control e, se se realizase unha proba, un informe
da proba.

5. Durante un período mínimo de dez anos a partir
da data do último control periódico do equipo a presión
transportable, o propietario, o seu representante esta-
blecido na Unión Europea, o usuario ou o organismo
recoñecido terán á disposición das autoridades nacio-
nais: a documentación relativa ó sistema de calidade
mencionada no punto 3.1.o, as adaptacións recollidas
no parágrafo segundo do punto 3.4.o, e as decisións
e informes do organismo notificado a que se refiren o
último parágrafo do punto 3.3.o, o último parágrafo do
punto 3.4.o e os puntos 4.3.o e 4.4.o

ANEXO V

Módulos que deben seguirse para a avaliación da
conformidade

A seguir indícanse os módulos de avaliación da con-
formidade que deben seguirse consonte a parte I do
anexo IV para os equipos a presión transportables a que
se refire o punto 1 do artigo 2:

Categorías de equipos a presión transportables Módulos

1. Recipientes cun producto da
presión de proba e da capa-
cidade que sexa inferior ou
igual a 30 Mpa X litro (300
bar X litro).

A 1, ou D1 ou E1

2. Recipientes cun producto da
presión de proba e da capa-
cidade que se sitúe entre 30
e 150 Mpa X litro (300 e
1.500 bar X litro, respecti-
vamente).

H, ou B en combinación
con E, ou B en com-
binación con C1 ou
B1 en combinación
con F, ou B1 en com-
binación con D.

3. Recipientes cun producto da
presión de proba e da capa-
cidade que sexa superior a
150 Mpa X litro (1.500
bar X litro), incluídas as cis-
ternas.

G, ou H1, ou B en com-
binación con D, ou B
en combinación con
F.

1. Os equipos a presión transportables deberán
someterse a un dos procedementos de avaliación de
conformidade, a elección do fabricante, previstos para
a categoría na que se clasificasen. Respecto ós recipien-
tes e ás súas válvulas e demais accesorios utilizados
para o transporte, o fabricante tamén poderá optar por
aplicar un dos procedementos previstos para as cate-
gorías superiores.

2. Cando, no marco dos procedementos relativos
á garantía de calidade, o organismo notificado efectúe
visitas sen previo aviso, tomará unha mostra do equipo
nos locais de fabricación ou de almacenamento co fin
de realizar ou de facer unha comprobación do cumpri-
mento dos requisitos do presente real decreto. Para iso,
o fabricante informará o organismo notificado sobre o
programa de producción previsto. O organismo notifi-
cado efectuará como mínimo dúas visitas durante o pri-
meiro ano de fabricación. Baseándose nos criterios
expostos no punto 4.4 dos módulos correspondentes
da parte I do anexo IV, o organismo notificado fixará
a frecuencia das visitas posteriores.

ANEXO VI
Lista de substancias perigosas distintas

das da clase 2 recollidas no artigo 2

Número

ONU
Clases

Cifras

ADR/RID
Substancias perigosas

1051 6.1 1 Cianuro de hidróxeno estabilizado.
1052 8 6 Fluoruro de hidróxeno anhidro.
1790 8 6 Ácido fluorhídrico.

ANEXO VII
Marcaxe de conformidade

A marcaxe de conformidade terá a forma seguinte:

En caso de que se reduza ou aumente o tamaño da
marcaxe deberán conservarse as proporcións deste
debuxo.

Os diferentes elementos da marcaxe deberán ter
substancialmente a mesma dimensión vertical, que non
poderá ser inferior a 5 mm.

Esta dimensión mínima poderá non respectarse no
caso dos dispositivos de pequeno tamaño.

MINISTERIO DE DEFENSA

4711 REAL DECRETO 247/2001, do 9 de marzo,
polo que se adianta a suspensión da pres-
tación do servicio militar. («BOE» 60, do
10-3-2001.)

A disposición adicional décimo terceira da Lei
17/1999, do 18 de maio, de réxime do persoal das
Forzas Armadas, determina que a partir do 31 de decem-
bro do ano 2002 queda suspendida a prestación do
servicio militar, regulada na Lei orgánica 13/1991, do 20
de decembro, do servicio militar.

A disposición transitoria décimo oitava da mencio-
nada Lei 17/1999 establece nos seus tres primeiros
puntos distintas datas determinantes do período tran-
sitorio do servicio e no seu número 4 autoriza o Goberno
para modificar tales datas e acurtar así o período tran-
sitorio, todo iso en función do proceso de profesiona-
lización das Forzas Armadas.

Dado o nivel acadado no proceso de profesionali-
zación e as previsións que sobre el existen, é oportuno
neste momento proceder á suspensión do servicio militar
obrigatorio.
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Na súa virtude, por proposta do ministro de Defensa
e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 9 de marzo de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1.

Adiántase ó 31 de decembro de 2001 a data da
suspensión da prestación do servicio militar.

Artigo 2.

Os españois que na dita data se encontren prestando
o servicio militar ou o teñan pendente e estean clasi-
ficados como aptos, con aprazamento de incorporación
ou pendentes de clasificación, pasarán á reserva do ser-
vicio militar.

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas tódalas disposicións de igual ou
inferior rango que se opoñan ó disposto neste real decreto.

Disposición derradeira única.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 9 de marzo de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Defensa,

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE ECONOMÍA

4839 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, subministración e
procedementos de autorización de instala-
cións de enerxía eléctrica. («BOE» 62,
do 13-3-2001.)

Advertidos erros no texto do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan
as actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, subministración e procedementos de autorización
de instalacións de enerxía eléctrica, publicado no «Bo-
letín Oficial del Estado», suplemento número 1 en lingua
galega, do 15 de xaneiro de 2001, procédese a efec-
tua-las oportunas modificacións:

Na páxina 71, primeira columna, artigo 38, número 2,
última liña, onde di: «... na disposición adicional quinta
deste real decreto.», debe dicir: «... na disposición adi-
cional sexta deste real decreto.».

Na páxina 107, segunda columna, disposición tran-
sitoria primeira, primeira liña, onde di: «... nos artigos
112 e 119.3...», debe dicir: «... os artigos 112 e 120.3...».

Na páxina 108, primeira columna, disposición tran-
sitoria terceira, número 2, onde di: «... transformadores
220/119-132 kV baixo a súa xestión...», debe dicir:
«... transformadores 400/110-132 kV e 220/110-
132 kV baixo a súa xestión...».

Na páxina 109, primeira columna, disposición derra-
deira primeira, número 2, primeira liña, onde di: «... deste
real decreto terá...», debe dicir: «... deste real decreto
non terá...».

Na páxina 109, primeira columna, disposición derra-
deira terceira, segundo parágrafo, segunda liña, onde
di: «... o artigo 100...», debe dicir: «... o artigo 104...».

Na páxina 109, segunda columna, disposición derra-
deira quinta, segundo parágrafo, terceira liña, onde di:
«... o artigo 99.2...», debe dicir: «... o artigo 103.2...».

XEFATURA DO ESTADO

5057 LEI 1/2001, do 13 de marzo, pola que se
autoriza a participación do Reino de España
na oitava reposición de recursos do Fondo
Africano de Desenvolvemento. («BOE» 64,
do 15-3-2001.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Fondo Africano de Desenvolvemento, creado en
1972, ten por obxecto outorgar préstamos en condicións
concesionais ós países africanos de menor renda. Os
seus membros son o Banco Africano e os países doa-
dores, vintecatro dos cales son non rexionais e dous
pertencen á rexión, Botswana e a República Sudafricana.

O Reino de España, que é membro fundador do Fondo
desde 1974, participou en tódalas súas reposicións de
recursos. Na sétima e última reposición o noso país par-
ticipou con 3.969.729.331 pesetas á contribución ordi-
naria e con 1.200.000.000 de pesetas á contribución
especial, que representaban o 1,56 por 100 da repo-
sición total. A VIII reposición recolle a captación de
2.200.000.000 de unidades de conta para o período
1999-2001, que supoñen un incremento do 20 por 100
respecto ós recursos dispoñibles na sétima reposición
en termos reais e un 100 por 100 en termos nominais.

A participación española na VIII reposición será de
8.822.158.884 pesetas (eur 53.022.242,76), que repre-
senta o 2 por 100 da reposición total.

O compromiso de España no desenvolvemento do
continente africano e a defensa dos seus intereses de
política comercial aconsellan a participación do noso país
na dita reposición de recursos.

Esta lei, que ten o fin de autoriza-la dita participación,
díctase en virtude dos títulos competenciais que a Cons-
titución lle atribúe en exclusiva ó Estado, de acordo cos
artigos 149,1.3.a e 13.a, referidos ás relacións interna-
cionais, as bases e a coordinación da economía.

Artigo 1. Contribución ó Fondo Africano de Desenvol-
vemento.

Un. Autorízase o Goberno para que, en nome de
España, efectúe unha contribución á oitava reposición


