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privades, ni del seu personal o mitjans, com a mem-
bres de les Forces i Cossos de Seguretat, en els dos 
anys anteriors.

h) No haver sigut condemnat per intromissió 
il·legítima en l’àmbit de protecció del dret a l’honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 
del secret de les comunicacions o d’altres drets 
fonamentals, en els cinc anys anteriors a la 
sol·licitud.

3. Els nacionals d’Estats membres de la Unió 
Europea o d’Estats que siguen part en l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu, l’habilitació o qualifica-
ció professional dels quals haja sigut obtinguda en 
algun dels dits Estats per a l’exercici de les funcions 
de seguretat privada en este, podran exercir activi-
tats o prestar servicis de seguretat privada a 
Espanya, sempre que, després de la comprovació 
del Ministeri de l’Interior, s’acredite que complixen 
els requisits següents:

a) Posseir alguna titulació, habilitació o certifi-
cació expedida per les autoritats competents de 
qualsevol Estat membre o d’Estat part en l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu, que els autoritze 
per a l’exercici de funcions de la seua seguretat pri-
vada.

b) Acreditar els coneixements, formació i apti-
tuds equivalents als exigits a Espanya per a l’exercici 
de les professions relacionades amb la seguretat 
privada.

c) Tindre coneixements de llengua castellana 
suficients per al normal exercici de les funcions de 
seguretat privada.

d) Els previstos en les lletres b, e, f, g i h, de 
l’apartat 2 d’este article.

4. La carència o insuficiència de coneixements 
o aptituds necessaris per a l’exercici de les activitats 
de seguretat privada a Espanya dels nacionals 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats part 
en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, podrà 
suplir-se per aplicació de les mesures compensa-
tòries previstes en la normativa vigent sobre reco-
neixement de qualificacions professionals.

5. La pèrdua d’algun dels requisits indicats pro-
duirà la cancel·lació de l’habilitació, que serà acor-
dada pel ministre de l’Interior, en resolució motivada 
dictada amb audiència de l’interessat.

6. La inactivitat del personal de seguretat per 
temps superior a dos anys exigirà el seu sotmeti-
ment a noves proves per a poder exercir les funcions 
que li són pròpies.»

Disposició addicional única. Modificacions en la regula-
ció de l’activitat de detectiu privat.

En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor 
d’este Reial Decret Llei, es duran a terme les modifica-
cions reglamentàries necessàries per a garantir el reco-
neixement mutu de les qualificacions professionals per a 
l’exercici de l’activitat de detectiu privat.

Disposició derogatòria única. Eficàcia derogatòria.

1. Queden derogades totes les disposicions del 
mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen, contradi-
guen o siguen incompatibles amb el que disposa este 
Reial Decret Llei.

2. No obstant això, les previsions contingudes en el 
Reglament de Seguretat Privada, aprovat per Reial Decret 
2364/1994, de 9 de desembre, que exigisquen, en virtut 
del que preveu este Reial Decret Llei, una posterior modi-
ficació, continuaran aplicant-se fins que es procedisca a la 
dita adaptació reglamentària.

3. Les modificacions reglamentàries a què es referix 
l’apartat anterior hauran d’adoptar-se en el termini de dos 
mesos des de l’entrada en vigor d’este Reial Decret Llei.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Este Reial Decret Llei entrarà en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de setembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 16825 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 20/2007, d’11 
de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom. 
(«BOE» 230, de 25-9-2007.)

Advertit error en la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de 
l’Estatut del Treball Autònom, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado», suplement en valencià número 4, d’1 
d’agost  de 2007, s’efectua l’oportuna rectificació:

En la pàgina 696, en la disposició addicional onze, on 
diu: «De conformitat amb el que disposa l’article 1.3 g) del 
Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 24 de març, ...», ha de dir: «De 
conformitat amb el que disposa l’article 1.3 g) del Text 
Refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, ...». 

 17489 REIAL DECRET LLEI 9/2007, de 5 d’octubre, pel 
qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar 
els efectes produïts per la sequera en determi-
nades conques hidrogràfiques. («BOE» 240, 
de 6-10-2007.)

Les adverses condicions climàtiques han donat com a 
resultat que algunes conques hidrogràfiques continuen 
amb pronunciats problemes per al subministrament 
d’aigua, tant per als abastiments a les poblacions, com 
per a les explotacions agrícoles i ramaderes, per la qual 
cosa és necessari adoptar determinades mesures extraor-
dinàries i d’urgent necessitat per a pal·liar els efectes de la 
sequera.

L’any hidrològic 2004/2005 va ser, per a una gran part 
de l’Espanya peninsular, el més sec d’una sèrie històrica 
de més de 100 anys. L’any hidrològic 2005/2006 va ser un 
any amb més precipitacions que l’anterior, encara que 
també sec (un 16% per davall de la situació de normalitat). 
El present any hidrològic, encara que ha tingut una pluja 
en nivells normals, no n’ha sigut suficient per a resoldre el 
dèficit acumulat pels dos anys anteriors en algunes con-
ques de les quals la situació de reserves dels sistemes se 
situen per davall de la mitjana dels últims cinc anys en el 
cas dels destinats a usos consumptius.

Per tot això, és convenient concedir un any més 
l’exempció de les exaccions relatives a la disponibilitat 
d’aigua per a reg, amb l’addició de la mateixa mesura per 
a la dels abastiments afectats per l’escassetat de recur-
sos. L’agreujament de la situació ha obligat a realitzar en 
la capçalera del Tajo una reserva estratègica per la Manco-
munitat dels Canals del Taibilla, per mitjà de contractes de 
cessió de drets d’aigua, que ha originat un imprevist i 
important desequilibri pressupostari en les seues opera-
cions comercials. Consegüentment, cal restablir-ne la 
normalitat econòmica per mitjà de les exempcions de les 


