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en compte en els dos casos el que establix l’apartat
3, així com a la identificació dels gastos i inversions
que puguen ser imputats a les mencionades acti-
vitats. Este informe tindrà caràcter vinculant per
a l’Administració tributària.»

Disposició addicional segona. Modificació de la Llei
d’Assistència Jurídica Gratuïta.

Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 10 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència
Jurídica Gratuïta, en la seua redacció donada per la Llei
53/2002, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, que passa a tindre el text
següent:

«En les Comissions d’Assistència Jurídica Gra-
tuïta dependents de l’Administració General de l’Es-
tat, els membres que corresponen a l’Administració
pública seran un advocat de l’Estat i un funcionari,
que actuarà com a secretari, pertanyent a cossos
o escales del grup A, amb destí en la Gerència
Territorial del Ministeri de Justícia corresponent o,
si no n’hi ha, un funcionari dels citats cossos o
escales que preste els seus servicis en la Delegació
o Subdelegació del Govern del territori de què es
tracte.»

Disposició final primera. Modificacions del Codi Civil.

S’introduïxen les següents modificacions en el Codi
Civil:

1. Es modifica l’article 1056, paràgraf segon, que
passa a tindre la redacció següent:

«El testador que en atenció a la conservació de
l’empresa o en interés de la seua família vullga
preservar indivisa una explotació econòmica o bé
mantindre el control d’una societat de capital o
grup d’estes podrà fer ús de la facultat concedida
en este article, disposant que es pague en metà�ic
la seua llegítima als altres interessats. A l’efecte,
no serà necessari que existisca metà�ic suficient
en l’herència per al pagament, sent possible rea-
litzar l’abonament amb efectiu extrahereditari i esta-
blir pel testador o pel comptador-partidor per ell
designat ajornament, sempre que este no supere
cinc anys a comptar des de la defunció del testador;
podrà ser també d’aplicació qualsevol altre mitjà
d’extinció de les obligacions. Si no s’haguera esta-
blit la forma de pagament, qualsevol legitimari
podrà exigir la seua llegítima en béns de l’herència.
No será d’aplicació a la partició així realitzada el
que disposa l’article 843 i el paràgraf primer de
l’article 844.»

2. Es modifica el paràgraf segon de l’article 1271
en els termes següents:

«Sobre l’herència futura no es podran, no obs-
tant, realitzar altres contractes que aquells l’objecte
dels quals siga practicar entre vius la divisió d’un
cabal i altres disposicions de partició, conforme al
que disposa l’article 1056.»

3. Es modifica l’article 1406.2n en els termes
següents:

«2n. L’explotació econòmica que gestione
efectivament.»

Disposició final segona. Habilitacions reglamentàries.

1. Sense perjuí de les habilitacions que esta llei con-
ferix a altres òrgans, s’habilita el Govern per al desple-
gament reglamentari del que disposa esta llei.

2. El Govern, reglamentàriament, podrà modificar
i desenrotllar el que disposen els apartats 5 i 10 de
l’article 134 en relació amb la tramitació, el procediment
d’assignació i la forma de remissió del NIF per a la socie-
tat Nova Empresa.

3. Reglamentàriament s’establiran les condicions, la
forma i els requisits per a la publicitat dels protocols
familiars, així com, si és el cas, l’accés al Registre Mer-
cantil de les escriptures públiques que continguen clàu-
sules susceptibles d’inscripció.

Disposició final tercera. Informe sobre l’aplicació de
la llei.

El Ministeri d’Economia elaborarà un informe en el
termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor de
la present norma, relatiu a la repercussió i les incidències
produïdes per l’aplicació d’esta.

Disposició final quarta. Fonament constitucional.

La present llei es dicta a l’empara del que disposa
l’article 149.1.6a i 8a de la Constitució.

Disposició final quinta. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor als dos mesos 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, 1 d’abril del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

6799 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 52/2002, de 30
de desembre, de Pressuposts Generals de l’Es-
tat per a l’any 2003. («BOE» 81, de 4-4-2003.)

Havent advertit errors en la Llei 52/2002, de 30 de
desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a
l’any 2003, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 313, de 31 de desembre del 2002, i en el suple-
ment en llengua valenciana número 2, d’ 1 de març
del 2003, s’efectuen les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua valenciana:

En la pàgina 207, segona columna, article 20, apartat
U, segon paràgraf, línia 10, on diu: «El nombre de places
de militars professionals de tropa i marineria serà el
necessari per a arribar als efectius fixats en la disposició
addicional octava de la present Llei de Pressuposts Gene-
rals de l’Estat», ha de dir: «El nombre de places de militars
professionals de tropa i marineria serà el necessari per
a arribar als efectius fixats en la disposició addicional
novena de la present Llei de Pressuposts Generals de
l’Estat».

En la pàgina 229, primera columna, article 63, Coe-
ficient «C4», la primera taula ha de substituir-se per la
següent:
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Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referència. 2 D’aplicació d’una o diver-
ses modalitats en cada
servici.

Marge de valors. 1 a 2

Tecnologia utilitza-
da/tecnologia de
referència.

Fins a + 50 % D’aplicació segons criteris
específics per servicis i
bandes de freqüències
en les modalitats i con-
ceptes afectats.

En la pàgina 231, primera columna, article 63, apartat
U, en l’epígraf 1.1.7, hi ha una taula en l’última columna
de la qual, «Codi de modalitat», on diu: «1161, 1162,
1163, 1164, 1165 i 1166», ha de dir: «1171, 1172,
1173, 1174, 1175 i 1176».

En la pàgina 234, segona columna, article 63, apartat
U, en l’epígraf 2.2.1, hi ha una taula en una de les colum-
nes de la qual, la relativa al Coeficient «C5», la dada
de la segona fila, corresponent a la freqüència
1.000-3.000 MHz, és 0,1473, en compte d’1,1473.

En la pàgina 237, segona columna, article 63, apartat
U, en l’epígraf 3.2.2, hi ha una taula les dades de la
qual han de ser les següents:

Coeficients
Bandes de

freqüències
C1 C2 C3 C4 C5

Codi de
modalitat

470 a 830 MHz .. . 1 1 1,3 1,25 0,500 k 3222

En la pàgina 254, en la disposició addicional onze,
apartat U, 3r i 7m, on diu: «Administracions públiques»,
ha de dir: «Administracions Públiques».

6800 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 53/2002,
de 30 de desembre, de Mesures Fiscals,
Administratives i de l’Orde Social. («BOE» 81,
de 4-4-2003.)

Havent advertit errors en la Llei 53/2002, de 30 de
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Or-
de Social, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 313, de 31 de desembre del 2002, i en el suple-
ment en llengua valenciana número 2, de d’1 de març
del 2003, s’efectuen les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua valenciana:

En la pàgina 280, segona columna, article 4. Dos.
b’), primera línia, on diu: «...especials simplificats...», ha
de dir: «especials simplificat...».

En la pàgina 282, primera columna, article 4. Sis,
6t. b), última línia, on diu: «... estes seus, establiment
o domicili ...», ha de dir: «... tals seu, establiment o
domicili...».

En la pàgina 283, primera columna, article 4. Set,
segon paràgraf, on diu: «Quatre. Quan les quotes de
l’impost sobre el valor afegit ...», ha de dir: «Quatre. Quan
les quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit ...».

En la pàgina 308, primera columna, article 15, Part I,
Taula de taxes i drets, segona línia, on diu: «Taxa addi-

cional (Regla 68.3.a)...993,11, ha de dir: «Taxa addicional
(Regla 68.3.a) ...493, 11».

En la pàgina 317, segona columna, article 37. Tres,
segon paràgraf, novena línia, on diu: «No obstant, la ins-
pecció dels tributs...», ha de dir: «No obstant, la Inspecció
dels Tributs ...».

En la pàgina 318, primera columna, article 38. U,
sexta línia, on diu: «el cens d’obligats tributaris ...», ha
de dir: el Cens d’Obligats Tributaris ...», i en la novena
línia, on diu: «El cens d’obligats tributaris formarà part
del cens de contribuents ...», ha de dir: «El Cens d’Obligats
Tributaris formarà part del Cens de Contribuents ...».

En la pàgina 318, segona columna, article 38.7,
penúltima línia, on diu: «... document únic electrònic»,
ha de dir: «Document Únic Electrònic».

En la pàgina 326, primera columna, article 50. Quatre,
últim paràgraf, quarta línia, on diu: «...podrà utilitzar-se
la participació ...», ha de dir: «... podrà autoritzar-se la
participació ...».

En la pàgina 330, segona columna, article 66. Cinc,
article 99.3, quinta línia, on diu: «... del sector públic
espanyol ...», ha de dir: «...del sector públic estatal ...».

En la pàgina 333, segona columna, article 71. Tres,
tercer paràgraf, quarta línia, on diu: «... el Decret
4650/1970, de 19 de desembre ...», ha de dir: «... El
Decret 3650/1970, de 19 de desembre ...».

En la pàgina 333, segona columna, article 71, ante-
penúltim paràgraf, on diu: «Tres. S’afig un incís ...», «ha
de dir: «Quatre. S’afig un incís ...».

En la pàgina 367, primera columna, disposició addi-
cional quinze, primer paràgraf, sexta línia, on diu: «a la
Fundació de Formació d’Euskadi ...», ha de dir: «al Fons
Formació Euskadi ...».

En la pàgina 370, segona columna, disposició tran-
sitòria primera, primer paràgraf, dihuitena línia, on diu:
«... al citat període impositiu ...», ha de dir: «... als citats
períodes impositius ...».

8035 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 50/2002, de 26
de desembre, de Fundacions. («BOE» 92,
de 17-4-2003.)

Havent advertit un error en la Llei 50/2002, de 26
de desembre, de Fundacions, publicada en el «Boletín
Oficial Del Estado» número 310, del dia 27 de desembre
del 2002, i en el suplement en llengua valenciana núme-
ro 1, d’1 de gener del 2003, s’efectua la rectificació
oportuna referida a la versió en llengua valenciana:

En la pàgina 159, primera columna, on diu: «Dispo-
sició addicional sèptima. Fundacions vinculades als par-
tits polítics (nova).», ha de dir: «Disposició addicional sèp-
tima. Fundacions vinculades als partits polítics».

8510 LLEI 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
(«BOE» 99, de 25-4-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.

Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.


