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e) Os  caracteres décimo, décimo primeiro e 
décimo segundo expresarán o número secuencial 
de inscrición, dentro de cada actividade, no rexistro 
territorial da oficina xestora a que se refire a alí-
nea d).

f) O carácter décimo terceiro será unha letra de 
control.»

Disposición transitoria primeira. Modificación da base 
impoñible do imposto sobre o valor engadido en pro-
cesos concursais.

Os  supostos de modificación de base impoñible 
correspondentes a operacións suxeitas ao imposto sobre o 
valor engadido en que o seu destinatario non fixese efec-
tivo o pagamento das cotas repercutidas, sempre que, con 
posterioridade ao devengo da operación, se ditase unha 
providencia xudicial de admisión a trámite de suspensión 
de pagamentos ou un auto xudicial de declaración de que-
bra daquel,  rexeranse polo disposto nos puntos 1 e 2 do 
artigo 24 do Regulamento do imposto sobre o valor enga-
dido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de dec-
embro, vixentes ata a entrada en vigor deste real decreto, 
en canto os citados procedementos de suspensión de 
pagamentos ou quebra se rexan polo dereito anterior á Lei 
22/2003, do 9 de xullo, concursal.

Disposición transitoria segunda. Expedición de facturas 
e documentos substitutivos rectificativos e rectificación 
de anotacións rexistrais.

O disposto no punto catro do artigo primeiro e no 
artigo segundo deste real decreto será aplicable aos docu-
mentos expedidos a partir do 1 de xaneiro de 2004 e á súa 
anotación rexistral.

Disposición transitoria terceira. Novos códigos de activi-
dade e do establecemento no ámbito dos impostos 
especiais de fabricación.

O disposto no artigo terceiro deste real decreto será 
aplicable a partir do 1 de abril de 2005.

As  persoas e entidades que, en 31 de decembro 
de 2004, sexan titulares das tarxetas a que se refiren os 
puntos 8 e 9 do artigo 40 do Regulamento dos impostos 
especiais, aprobado polo Real decre-to 1165/1995, do 7 de 
xullo, estarán obrigados, desde o día 1 de abril de 2005, a 
consignar o código de actividade e do establecemento 
(CAE) en todos os documentos en que o devandito código 
deba figurar, de acordo coa estrutura establecida no artigo 
terceiro deste real decreto. Para este fin, as devanditas per-
soas e entidades completarán o CAE de oito caracteres que 
no seu día lles foi asignado, antepoñéndolle os caracteres 
ES000.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor aos 20 días da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Porén, o disposto no punto tres do seu artigo primeiro 
unicamente será aplicable ás operacións cuxo imposto se 
debese devengar a partir do 1 de xaneiro de 2005. Así 
mesmo, o disposto no punto 3 do artigo 73 do Regula-
mento do imposto sobre o valor engadido, na redacción 
dada polo punto cinco do artigo primeiro deste real 
decreto, unicamente será aplicable ás operacións cuxo 
imposto se devengase a partir do 1 de abril de 2005.

Dado en Madrid o 31 de xaneiro de 2005.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno
e ministro de Economía e Facenda,

PEDRO SOLBES MIRA 

 1666 CORRECCIÓN de erros do Real decreto lexisla-
tivo 6/2004, do 29 de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de ordenación e 
supervisión dos seguros privados. («BOE» 28, 
do 2-2-2005.)

Advertidos erros no Real decreto lexis-lativo 6/2004, 
do 29 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de ordenación e supervisión dos seguros privados, 
publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento 
número 13 en lingua galega, do 1 de decembro de 2004, 
procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 1975, segunda columna, no artigo 11, o ter-
ceiro parágrafo debe numerarse como punto «3».

Na páxina 1980, primeira columna, no artigo 22.5, 
segundo parágrafo, onde di: «… Lei 24/1998, do 28 de 
xullo, do mercado de valores.», debe dicir: «… Lei 24/1988, 
do 28 de xullo, do mercado de valores.».

Na páxina 1985, segunda columna, no artigo 34, a alí-
nea «a)» debe numerarse como punto «1».

Na páxina 2000, primeira columna, no artigo 71.5, 
onde di: «… están obrigados a subministrar conforme a 
súa normativa específica.», debe dicir: «… están obriga-
das a subministrar conforme a súa normativa especí-
fica.». 
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polo que se adoptan medidas urxentes para 
paliar os danos ocasionados no sector agrario 
polas xeadas acaecidas no mes de xaneiro de 
2005. («BOE» 34, do 9-2-2005.)

No mes de xaneiro de 2005, as baixas temperaturas 
persistentes durante varios días consecutivos provocaron 
graves danos por xeadas en numerosos cultivos agríco-
las, cunha incidencia especial e moi xeneralizada nas 
comunidades autónomas de Andalucía, Illes Balears, 
Región de Murcia e Comunidad Valenciana, ben que esta 
adversidade climática afectou, aínda que con menor inci-
dencia, outras comunidades autónomas.

Esta situación adversa ocasionou as perdas máis 
importantes nas explotacións agrarias orientadas á pro-
dución de hortalizas e de froiteiras.

A magnitude dos danos producidos configura unha 
situación asimilable á de desastre natural, nos termos 
establecidos polas directrices comunitarias sobre axudas 
estatais ao sector agrario, e aconsellan a actuación inme-
diata dos poderes públicos coa adopción de medidas 
paliativas tendentes ao restablecemento gradual da nor-
malidade económica nas zonas afectadas.

Sabendo que estas continxencias de adversidade 
climática non teñen, nalgúns casos, cobertura completa 
no marco do seguro agrario combinado, arbítranse 
medidas paliativas adecuadas en consonancia coa 
natureza e incidencia dos danos ocasionados nas pro-
ducións dos territorios afectados e nas rendas dos agri-
cultores.

Prevese, así, un catálogo de medidas que afectan 
varios departamentos ministeriais sobre diferentes 
aspectos das súas respectivas competencias, unhas 
dirixidas a diminuír, adecuar as cargas tributarias á 
capacidade contributiva dos agricultores afectados; 
outras, á concesión de créditos preferentes para manter 
a competitividade das empresas agrarias, así como as 
destinadas a flexibilizar o cumprimento das obrigas de 


