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De la mateixa manera es faculta el titular del Ministeri
d’Administracions Públiques per a establir el procedi-
ment per a la concessió de les subvencions mencio-
nades, el seu seguiment i control, en el marc de la coo-
peració de l’Estat a les inversions de les Entitats locals.

Article 3. Crèdit extraordinari.

1. Es concedix un crèdit extraordinari, dotat amb
18.000.000 d’euros en el vigent Pressupost de Gastos
de l’Estat, Secció 22 «Ministeri d’Administracions Públi-
ques», Servici 03 «Secretaria d’Estat d’Organització Terri-
torial de l’Estat», Programa 912B «Cooperació Local de
l’Estat», Capítol 7 «Transferències de Capital», Concep-
te 764 «Per a la reparació de danys en infraestructures
de caràcter local, segons el Reial Decret Llei 4/2002».

2. El crèdit extraordinari a què es referix l’apartat
anterior es finançarà amb Deute Públic, d’acord amb
el que establix l’article 101 del Text Refós de la Llei
General Pressupostària, aprovat pel Reial Decret Legis-
latiu 1091/1988, de 23 de setembre.

3. Els romanents de crèdit que presente l’indicat
crèdit al finalitzar l’exercici 2002, s’incorporaran al pres-
supost de l’exercici següent.

Disposició addicional única. Competències.

El present reial decret llei es dicta a l’empara de la
competència atribuïda a l’Estat per l’article 149.1.1a de
la Constitució, sense perjuí de les competències que
corresponguen a la Comunitat Autònoma de Canàries a
l’empara del seu Estatut d’Autonomia.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Els titulars dels departaments ministerials, en l’àmbit
de les seues competències, dictaran les disposicions
necessàries i establiran els terminis per a l’execució del
que establix este reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix
dia de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de maig del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

9787 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 21/2001,
de 27 de desembre, per la qual es regulen
les mesures fiscals i administratives del nou
sistema de finançament de les Comunitats
Autònomes de règim comú i ciutats amb Esta-
tut d’Autonomia. («BOE» 122, de 22-5-2002.)

Havent advertit errors en la Llei 21/2001, de 27 de
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals
i administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i Ciutats amb
Estatut d’Autonomia, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado», Suplement valencià número 1, del dia 1 de
març del 2002, es procedix a efectuar les rectificacions
oportunes:

En la página 78, segona columna, en l’exposició de
motius, I, primer paràgraf, antepenúltima línia, on diu:
«... dos disposicions transitòries, dos disposicions addi-
cionals...», ha de dir: «... sis disposicions transitòries, tres
disposicions addicionals...».

En la pàgina 79, primera columna, en l’exposició de
motius, II, paràgraf dotze, última línia, on diu: «... (ar-
ticles 7 al 17).», ha de dir: «... (articles 7 al 16).».

En la pàgina 82, segona columna, en l’article 4.A.c),
última línia, on diu: «... apartat 1 de l’article 4.», ha de
dir: «... apartat 1 de l’article 3.».

En la pàgina 85, segona columna, en l’article 7.3,
antepenúltima línia, on diu: «... l’article 16.», ha de dir:
«... l’article 15.».

En la pàgina 95, primera columna, en l’article 45, on
diu: «... els articles 35 a 42...», ha de dir: «... els articles 35
a 44...».

9848 LLEI ORGÀNICA 3/2002, de 22 de maig,
per la qual es modifiquen la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi
Penal, i la Llei Orgànica 13/1985, de 9 de
desembre, del Codi Penal Militar, en matèria
de delictes relatius al servici militar i a la
prestació social substitutòria. («BOE» 123,
de 23-5-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

orgánica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’actual procés de professionalització de les Forces
Armades en què es troba Espanya ha permés que, des
del 31 de desembre de l’any 2001, tant el compliment
del servici militar com la prestació social substitutòria
hagen quedat suspesos, en virtut dels Reials Decrets
247/2001, de 9 de març, i 342/2001, de 4 d’abril,
dictats fent ús de l’autorització concedida al Govern per
la disposició transitòria díhuit de la Llei 17/1999, de 18
de maig, de Règim del Personal de les Forces Armades.

Este canvi transcendental ha de tindre el seu reflex
immediat en la normativa penal, sense perjuí d’una regu-
lació posterior dels supòsits d’incompliment de les obli-
gacions relatives a la participació de tots els ciutadans
en la defensa, d’acord amb el dret i el deure establits
en l’article 30. 1 de la Constitució.

Per això, per mitjà de la present llei orgànica es deixen
sense contingut els articles 527 i 604 de la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que tipi-
fiquen els delictes contra els deures de compliment de
la prestació social substitutòria i de prestació del servici
militar, hui d’impossible comissió.

La reforma seria incompleta si no afectara també la
Llei Orgànica 13/1985, de 9 de desembre, del Codi
Penal Militar. Així, es deroga el seu article 119 bis, que
castiga el militar de quinta que injustificadament s’ab-
sentara de la seua unitat, destinació o lloc de residència
per més de quinze dies o no es presentara transcorregut
el citat termini des del moment que va haver d’efectuar
la seua incorporació. I també es dóna nova redacció
al seu article 120, que tipifica el delicte de deserció,


