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I.    Disposicions generals

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

 1666 CORRECCIÓ d’errors del Reial Decret Legisla-
tiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades. («BOE» 28, de 2-2-2005.)

Advertits errors en el Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 
29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades, publi-
cat en el «Boletín Oficial del Estado» número 267, de 5 de 
novembre del 2004, es procedix a efectuar les oportunes 
rectificacions:

En la pàgina 36614, segona columna, en l’article 11, el 
tercer paràgraf ha de numerar-se com a apartat «3».

En la pàgina 36619, primera columna, en l’article 22.5, 
segon paràgraf, on diu: «…Llei 24/1998, de 28 de juliol, del 
Mercat de Valors.», ha de dir: «…Llei 24/1988, de 28 de 
juliol, del Mercat de Valors.».

En la pàgina 36625, primera columna, l’article 34, 
l’apartat «a)» ha de numerar-se com a apartat «1».

En la pàgina 36640, segona columna, en l’article 71.5, 
on diu: «…estan obligats a subministrar conforme a la seua 
normativa específica.», ha de dir: «…estan obligades a sub-
ministrar conforme a la seua normativa específica.». 

CAP DE L’ESTAT
 2055 REIAL DECRET LLEI 1/2005, de 4 de febrer, pel 

qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar 
els danys ocasionats en el sector agrari per les 
gelades succeïdes en el mes de gener de 2005. 
(«BOE» 34, de 9-2-2005, i «BOE» 59, de 10-3-2005.)

El mes de gener de 2005, les baixes temperatures per-
sistents durant diversos dies consecutius van provocar 
greus danys per gelades en nombrosos cultius agrícoles, 
amb una incidència especial i molt generalitzada a les 
comunitats autònomes d’Andalusia, Illes Balears, Regió 
de Múrcia i Comunitat Valenciana, si bé esta adversitat 
climàtica va afectar, encara que amb menor incidència, 
altres comunitats autònomes.

Esta situació adversa va ocasionar les pèrdues més 
importants en les explotacions agràries orientades a la 
producció d’hortalisses i de fruiters.

La magnitud dels danys produïts configura una situa-
ció assimilable a la de desastre natural, en els termes 

establits per les directrius comunitàries sobre ajudes esta-
tals al sector agrari, i aconsellen l’actuació immediata dels 
poders públics amb l’adopció de mesures pal·liatives ten-
dents al restabliment gradual de la normalitat econòmica 
a les zones afectades.

Tenint en compte que estes contingències d’adversitat 
climàtica no tenen, en alguns casos, cobertura completa 
en el marc de l’assegurança agrària combinada, s’arbitren 
mesures pal·liatives adequades d’acord amb la natura-
lesa i incidència dels danys ocasionats en les produccions 
dels territoris afectats i en les rendes dels agricultors.

Es preveu, així, un catàleg de mesures que afecten 
diversos departaments ministerials sobre diferents aspec-
tes de les respectives competències, unes dirigides a dis-
minuir, a adequar les càrregues tributàries a la capacitat 
contributiva dels agricultors afectats; altres, a la conces-
sió de crèdits preferents per a mantindre la competitivitat 
de les empreses agràries, així com les destinades a flexi-
bilitzar el compliment de les obligacions de pagament a la 
Seguretat Social i altres mesures d’orde laboral.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta de la vicepresi-
denta primera del Govern i ministra de la Presidència, del 
vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda i dels ministres de Treball i Assumptes Socials i 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i amb la deliberació prè-
via del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de febrer 
de 2005,

D I S P O S E :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures establides en este reial decret llei es 
destinaran a pal·liar els danys ocasionats per les gelades 
succeïdes en el mes de gener de 2005, en les explotacions 
agràries ubicades en als termes municipals i nuclis de 
població afectats de les comunitats autònomes, amb un 
nivell de pèrdues de producció bruta, almenys, d’un 20 
per cent de la producció normal en zones desfavorides, i 
un 30 per cent en les altres zones, de conformitat amb els 
criteris establits per la Unió Europea.

2. Per orde del ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, oïdes les comunitats autònomes i les organitza-
cions representatives del sector, es delimitaran els àmbits 
territorials afectats amb vista a l’aplicació de les mesures 
previstes.

Article 2. Indemnització de danys en produccions agrí-
coles.

Seran objecte d’indemnització els danys quantitatius 
provocats per les gelades a les explotacions agrícoles que 
tinguen pòlisses en vigor emparades pel Pla d’asseguran-
ces agràries combinades i hagen patit en les seues pro-


