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2. O Centro Nacional de Intelixencia sucederá ó Cen-
tro Superior de Información da Defensa no exercicio das
súas funcións e cometidos, e quedará subrogado na titu-
laridade dos bens, dereitos e obrigas do Estado afectos
ou constituídos en virtude das mencionadas funcións
e do seu fondo documental.

3. Tódalas referencias que conteñan as disposicións
normativas vixentes ó Centro Superior de Información
da Defensa entenderanse feitas ó Centro Nacional de
Intelixencia.

Disposición adicional terceira. Habilitación de adscri-
ción orgánica.

Autorízase o presidente do Goberno para modificar,
por real decreto, a adscrición orgánica do Centro Nacio-
nal de Intelixencia, prevista no artigo 7.1 desta lei. O
departamento ó que se adscriba o centro exercerá as
competencias que, en relación con el, atribúe esta lei
ó Ministerio de Defensa e ó seu titular.

Disposición transitoria única. Garantía de dereitos
adquiridos.

1. O persoal que, no momento de entrada en vigor
desta lei, teña a consideración de persoal estatutario
permanente ou temporal do Centro Superior de Infor-
mación da Defensa, quedará integrado na mesma con-
dición no Centro Nacional de Intelixencia.

2. Mentres non se produza o desenvolvemento
regulamentario desta lei e se aprobe un estatuto de per-
soal do Centro Nacional de Intelixencia, continuará en
vigor o Real decreto 1324/1995, do 28 de xullo, polo
que se establece o estatuto de persoal do Centro Supe-
rior de Información da Defensa.

3. O grupo de clasificación, grao persoal e demais
dereitos económicos que o persoal do Centro Superior
de Información da Defensa tivese recoñecidos, quedarán
plenamente garantidos no novo réxime de persoal.

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ó disposto nesta lei.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desen-
volvemento.

Facúltase o Consello de Ministros para dictar cantas
disposicións sexan necesarias para a aplicación e desen-
volvemento desta lei.

Disposición derradeira segunda. Modificacións orza-
mentarias.

O Ministerio de Facenda realizará as modificacións
orzamentarias oportunas para dar cumprimento ó dis-
posto nesta lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o mesmo día 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, 6 de maio 2002.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE FOMENTO
8737 REAL DECRETO 366/2002, do 19 de abril,

polo que se modifica parcialmente o Regu-
lamento da Lei de ordenación dos transportes
terrestres. («BOE» 110, do 8-5-2002.)

O Regulamento da Lei de ordenación dos transportes
terrestres, aprobado polo Real decreto 1211/1990, do
28 de setembro, establece nos seus artigos 28 e 29
o réxime tarifario aplicable ás distintas actividades de
transporte.

O punto 8 do artigo 28 faculta o ministro de Fomento
para determinar, en relación cos distintos modos e clases
de transporte terrestre e para as actividades auxiliares
e complementarias deles, tarifas de referencia.

Non obstante, o recente proceso de liberalización da
economía en xeral e do sector do transporte en particular,
fan aconsellable a supresión do actual sistema de tarifas
de referencia, máxime despois da posta en marcha do
Observatorio de Custos do Transporte de Mercadorías
por Estrada, nacido como froito do consenso entre o
Comité Nacional do Transporte por Estrada e as prin-
cipais asociacións representativas das empresas carga-
doras, e que ten como finalidade proporcionar elementos
de xuízo fiables a partir dos cales as partes contratantes
poidan acordar libremente o prezo que estimen más con-
veniente, coa certeza de o facer sobre bases razoable-
mente contrastadas.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Fomento,
de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación
do Consello de Ministros na súa reunión do día 19 de
abril de 2002,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Regulamento da Lei de
ordenación dos transportes terrestres.

Un. Modifícase o punto 8 do artigo 28 do Regu-
lamento da Lei de ordenación dos transportes terrestres,
aprobado polo Real decreto 1211/1990, do 28 de
setembro, na súa redacción dada polo Real decreto
1136/1997, do 11 de xullo, que queda redactado da
seguinte maneira:

«Artigo 28.

8. As tarifas obrigatorias deberán estar expos-
tas ó público de conformidade co previsto neste
regulamento e co que o ministro de Fomento deter-
mine. Este ministro poderá estender esta obriga-
toriedade ós prezos que apliquen as empresas, aín-
da que non existan en relación con elas tarifas
administrativas.»

Dous. Modifícanse os puntos 2 e 4 do artigo 29
do Regulamento da Lei de ordenación dos transportes
terrestres, aprobado polo Real decreto 1211/1990, do
28 de setembro, que quedan redactados da seguinte
maneira:

«Artigo 29.

2. No procedemento de determinación e modi-
ficación das tarifas obrigatorias, cando estas afec-
ten globalmente a unha clase de transporte, debe-
rán solicitarse os informes do Consello Nacional
do Transporte Terrestre e, agás que se trate de
tarifas de transportes ferroviarios, do Comité Nacio-
nal do Transporte por Estrada. Tales informes debe-
rán emitirse nun prazo máximo de quince días.»
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«Artigo 29.
4. Cando existan tarifas obrigatorias, o prezo

do transporte que contraten as partes deberá axus-
tarse a elas. En ausencia de pacto expreso, enten-
derase que o prezo do transporte se corresponde
co da tarifa, se fose única, ou co que resulte de
aplica-la media aritmética da tarifa máxima, e da
mínima se estivese establecida en forquita, agás
que a Administración determine dentro da forquita
un prezo concreto para estes efectos, caso en que
se entenderá convido o contrato consonte este.»

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Derrógase o punto 9 do artigo 28 do Regulamento
da Lei de ordenación dos transportes terrestres, apro-
bado polo Real decreto 1211/1990, do 28 de setembro,
e cantas disposicións de igual ou inferior rango se opo-
ñan ó preceptuado neste real decreto.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 19 de abril de 2002.
JUAN CARLOS R.

O ministro de Fomento,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

XEFATURA DO ESTADO
9154 REAL DECRETO LEI 3/2002, do 10 de maio,

polo que se autoriza a incorporación e afec-
tación de remanentes de crédito para aten-
de-lo pagamento de indemnizacións deriva-
das da aplicación da Lei 32/1999, do 8 de
outubro, de solidariedade coas víctimas do
terrorismo. («BOE» 113, do 11-5-2002.)

A Lei 9/2000, do 22 de decembro, concedeu un
crédito extraordinario por importe de 280.218.035
euros, para a atención dos gastos derivados da execución
da Lei 32/1999, do 8 de outubro, de solidariedade coas
víctimas do terrorismo.

O crédito extraordinario, de conformidade co indicado
no artigo 2.2 da Lei 32/1999, destinábase ó pagamento
de indemnizacións por actos ou feitos causantes que
acaecesen entre o 1 de xaneiro de 1968 e a entrada
en vigor da propia lei.

O remanente do crédito extraordinario ó cerramento
do ano 2000 foi obxecto de incorporación ó orzamento
do ano 2001, para terminar de aboa-las indemnizacións
que ó finaliza-lo ano 2000 quedasen pendentes.

Con posterioridade á publicación da Lei 32/1999,
as leis 14/2000 e 24/2001, de medidas fiscais, admi-
nistrativas e da orde social para os anos 2001 e 2002,
fixeron extensibles as indemnizacións ós feitos acaecidos
ata o 31 de decembro de 2001 e 31 de decembro
de 2002.

Dado que o 31 de decembro de 2001 existe rema-
nente do crédito extraordinario, anteriormente citado,
e que as obrigas ás que daba cobertura foron practi-
camente atendidas na súa totalidade, procede afecta-los

ditos remanentes ó cumprimento das obrigas xurdidas
con posterioridade, o que require, ademais, autoriza-la
súa incorporación ó orzamento vixente, sendo necesario
para iso a correspondente norma con rango de lei.

Na súa virtude, en uso da autorización contida no
artigo 86 da Constitución, por proposta do vicepresi-
dente primeiro do Goberno e ministro do Interior e do
ministro de Facenda e logo de deliberación en Consello
de Ministros na súa reunión do día 10 de maio de 2002,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Afectación de remanentes de crédito.

Os remanentes de crédito existentes o 31 de decem-
bre de 2001 procedentes do crédito extraordinario con-
cedido pola Lei 9/2000, do 22 de decembro, poderán
destinarse a financia-las indemnizacións derivadas da
aplicación da Lei 32/1999, do 8 de outubro, por feitos
ou actos causantes acaecidos ata o 31 de decembro
de 2002.

Artigo 2. Incorporación de remanentes de crédito.

Para os efectos indicados no artigo anterior, o ministro
de Facenda poderá autoriza-la incorporación dos indi-
cados remanentes ó vixente orzamento da sección 16,
«Ministerio do Interior».

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 10 de maio de 2002.
JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

9155 REAL DECRETO LEI 4/2002, do 10 de maio,
polo que se aproban medidas complementa-
rias ás establecidas polo Real decreto lei
2/2002, do 5 de abril, polo que se adoptan
medidas urxentes para repara-los danos cau-
sados polas choivas torrenciais acaecidas o
31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tene-
rife e en San Cristóbal de la Laguna (illa de
Tenerife). («BOE» 113, do 11-5-2002.)

O Real decreto lei 2/2002, do 5 de abril, polo que
se adoptan medidas urxentes para repara-los danos cau-
sados polas choivas torrenciais acaecidas o 31 de marzo
de 2002 en Santa Cruz de Tenerife e en San Cristóbal
de la Laguna (illa de Tenerife), aprobou diversas axudas
para atende-las graves consecuencias deste fenómeno
meteorolóxico adverso.

Dada a gravidade dos feitos, o Real decreto lei
2/2002 abordou, con carácter de urxente, un catálogo
de medidas centradas na concesión de axudas persoais
e por danos en vivendas, utensilios e vehículos ás que
se deu prioridade absoluta, co fin de dar resposta inme-
diata á situación dos cidadáns afectados, sen esperar
á valoración dos danos producidos nas infraestructuras
locais que, por ser de imposible cuantificación nun lapso
de tempo tan breve como o que mediou entre as choivas
torrenciais e a aprobación do Real decreto lei 2/2002,
quedaron aprazadas a unha norma posterior de axudas.

Finalizada esta valoración, é preciso aborda-la apro-
bación dunha norma complementaria do Real decreto


