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o, havent estat dissolta i trobant-se en situació d’insolvència, estigui subjecta a un procediment de
liquidació intervinguda o aquesta hagi estat assumida pel mateix Consorci de Compensació d’Assegurances.
f) Reemborsar les indemnitzacions satisfetes
als perjudicats residents en altres estats de l’Espai
Econòmic Europeu pels organismes d’indemnització, en els casos següents:
1r Quan el vehicle causant de l’accident tingui
el seu estacionament habitual a Espanya, en cas
que no es pugui identificar l’entitat asseguradora.
2n Quan l’accident hagi tingut lloc a Espanya,
en el cas que no es pugui identificar el vehicle
causant.
3r Quan l’accident hagi tingut lloc a Espanya,
en el cas de vehicles amb estacionament habitual
en tercers països adherits al sistema de la Carta
Verda i no es pugui identificar l’entitat asseguradora.»

1517

Disposició final primera. Habilitació per a desplegament normatiu.
Es faculta el ministre d’Economia, a proposta de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions i
amb l’informe previ de la Junta Consultiva d’Assegurances i Fons de Pensions, per realitzar el desplegament
normatiu de les disposicions que conté aquest Reial
decret.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 20 de febrer de 2004.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident primer del Govern
i ministre d’Economia,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

Vuit. S’afegeix un nou apartat 2 bis a l’article 30,
«Funcions», amb la redacció següent:
«2 bis. El Consorci de Compensació d’Assegurances assumeix les funcions que com a organisme
d’informació li atribueixen els articles 24 i 25 del
text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.»
Nou. El paràgraf b) de l’apartat 3 de l’article 30,
«Funcions», queda redactat en els termes següents:
«b) Assumir la responsabilitat civil derivada de
la circulació de vehicles de motor en cas que els
riscos no siguin acceptats per les entitats asseguradores.»
Deu. L’apartat 4 de l’annex queda redactat en els
termes següents:
«4. Estructura bàsica del fitxer: entitat asseguradora, data de tramesa de les dades, matrícula,
codi identificatiu de la marca i model del vehicle,
data d’inici de la vigència del contracte, data d’acabament del període de cobertura, data de cessació de vigència, tipus de contracte, nom i adreça
del representant per a la tramitació i liquidació de
sinistres designat per l’entitat asseguradora en cada
un dels estats membres.»
Onze. S’afegeixen quatre nous paràgrafs a l’apartat 5 de l’annex, amb la redacció següent:
«d) A OFESAUTO.
e) Als organismes d’indemnització d’altres estats
membres de l’Espai Econòmic Europeu.
f) Als organismes d’informació d’altres estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.
g) Als fons de garantia d’altres estats membres de
l’Espai Econòmic Europeu.»
Dotze. S’afegeix un nou apartat 8 a l’annex, amb
la redacció següent:
«8. Mesures de seguretat: nivell mitjà.»
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial
decret.

3373

REIAL DECRET 300/2004, de 20 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris. («BOE» 47,
de 24-2-2004.)

La cobertura dels riscos extraordinaris sobre les persones i els béns, inicialment regulada i encomanada al
Consorci de Compensació d’Assegurances per la Llei de
16 de desembre de 1954, té la seva regulació legal
actual en l’Estatut legal de l’esmentada entitat pública
empresarial, aprovat per la Llei 21/1990, de 19 de
desembre. El text original d’aquest estatut legal va ser
modificat per la disposició addicional novena de Llei
30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió
de les assegurances privades, i més recentment per la
Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, i per la Llei 34/2003, de 4
de novembre, de modificació i adaptació a la normativa
comunitària de la legislació d’assegurances privades.
Especialment la Llei 44/2002, de 22 de novembre, incorpora importants canvis en el règim jurídic del Consorci,
molt en particular pel que fa al sistema de cobertura
dels riscos extraordinaris, en el qual per primera vegada
queden inclosos entre els danys coberts els deguts a
pèrdues de beneficis com a conseqüència d’esdeveniments extraordinaris. La Llei encomana el seu desplegament a l’oportuna disposició reglamentària, que, entre
altres coses, ha de determinar la data de l’efectiva entrada en vigor de les noves cobertures.
El sistema de cobertura de riscos extraordinaris pel
Consorci de Compensació d’Assegurances requereix, d’acord amb la regulació legal descrita, l’existència d’una
assegurança que compleixi les condicions que estableixen la Llei i la normativa reglamentària que fins ara
estava desplegada en el Reial decret 2022/1986, de
29 d’agost, amb lleugeres modificacions introduïdes pel
Reial decret 354/1988, de 19 d’abril. Al seu torn, el
desplegament del reglament es va efectuar mitjançant
l’Ordre ministerial de 28 de novembre de 1986, que
preveia certs aspectes operatius d’aplicació del que disposava el Reial decret 2022/1986, de 29 d’agost, abans
esmentat.
En vista d’això, és necessari, d’una banda, procedir
al desplegament de les noves previsions que conté la
Llei 44/2002, de 22 de novembre; d’una altra, s’ha d’adaptar la redacció de diversos apartats de la norma regla-
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mentària als preceptes no modificats de l’estatut legal,
que és posterior a aquella; a més, moltes de les previsions
del desplegament normatiu del reglament actual, que
conté l’ordre esmentada, en uns casos han tingut una
aplicació suficientment contrastada que permet la seva
incorporació al reglament i en altres han esdevingut preceptes no aplicables tenint en compte les modificacions
de les normes anteriors, cosa que determina la seva
derogació; i finalment, l’experiència acumulada des de
l’entrada en vigor del reglament de 1986 també fa aconsellable la introducció de modificacions, ja que, en definitiva, aquest inclou el que en l’àmbit de les assegurances
privades constitueixen les condicions generals de les
pòlisses i, en conseqüència, s’ha d’adaptar a l’evolució
del mercat en general, i de les clàusules de cobertura
asseguradora, algunes de recent aparició, en particular.
Sobre això, és especialment destacable, d’una banda,
l’ampliació del concepte de «tempesta ciclònica atípica»,
que no permetia considerar els danys ocasionats exclusivament per vents extraordinaris o per tornados, i del
d’«inundació», que així mateix excloïa els danys deguts
a embats de mar; i d’una altra, la revisió dels períodes
de carència i de les franquícies, que, en benefici dels
assegurats, s’eliminen en molts casos i es redueixen en
la resta.
En definitiva, s’ha revelat necessària l’elaboració d’un
nou text reglamentari que prevegi el desenvolupament
de les noves cobertures i que actualitzi i refongui, fora
d’això, les normes ja existents, i eviti a més a més la
dispersió normativa en una matèria de gran complexitat
tècnica.
En virtut d’això, a proposta del vicepresident primer
del Govern i ministre d’Economia, amb l’aprovació prèvia
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 20 de febrer de 2004,
DISPOSO:
Article únic. Aprovació del Reglament de l’assegurança
de riscos extraordinaris.
S’aprova el Reglament de l’assegurança de riscos
extraordinaris, el text del qual s’insereix a continuació.
Disposició transitòria única. Règim transitori d’adaptació al Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris.
1. Els contractes d’assegurança de nova emissió
que es formalitzin a partir dels sis mesos següents a
la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
de la resolució a la qual es refereixen els articles 12
i 13 del Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris han d’estar adaptats al reglament esmentat; igualment, transcorregut el termini, s’ha de fer preceptivament l’adaptació a aquest dels contractes d’assegurança
de cartera a la seva renovació, i com a màxim en el
termini d’un any des del transcurs dels sis mesos.
2. Mentre no s’hagi efectuat l’adaptació dels contractes d’assegurança o transcorregut el termini a què
es refereix l’apartat 1, els sinistres que es produeixin
els ha d’indemnitzar el Consorci de Compensació d’Assegurances d’acord amb el que estableix el Reglament
de riscos extraordinaris sobre les persones i els béns,
aprovat pel Reial decret 2022/1986, de 29 d’agost.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa el reglament
que aprova aquest Reial decret i, en particular, les
següents:
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a) El Reial decret 2022/1986, de 29 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament de riscos extraordinaris sobre
les persones i els béns, sense perjudici del que disposa
la disposició transitòria única.
b) L’Ordre de 28 de novembre de 1986, per la qual
es desplega el Reial decret 2022/1986, de 29 d’agost,
que aprova el reglament de riscos extraordinaris sobre
les persones i els béns.
Disposició final primera. Habilitació per a desplegament normatiu.
Es faculta el ministre d’Economia, a proposta de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions i
amb l’informe previ de la Junta Consultiva d’Assegurances i Fons de Pensions, per realitzar el desplegament
normatiu de les disposicions que conté el Reglament
de l’assegurança de riscos extraordinaris.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 20 de febrer de 2004.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident primer del Govern
i ministre d’Economia,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

REGLAMENT DE L’ASSEGURANÇA DE RISCOS
EXTRAORDINARIS
Article 1. Riscos coberts.
1. El Consorci de Compensació d’Assegurances té
per objecte, en relació amb l’assegurança de riscos
extraordinaris que regula aquest Reglament, indemnitzar,
de la manera que aquest estableix, en règim de compensació, per les pèrdues derivades d’esdeveniments
extraordinaris que hagin tingut lloc a Espanya i que afectin riscos que hi estan situats.
A aquests efectes, són pèrdues, en els termes i amb
els límits que estableix aquest Reglament, els danys
directes en les persones i els béns, així com la pèrdua
de beneficis com a conseqüència d’aquells. S’entén per
esdeveniments extraordinaris, igualment en els termes
que estableix aquest Reglament:
a) Els fenòmens de la naturalesa següents: els terratrèmols i sismes submarins, les inundacions extraordinàries, les erupcions volcàniques, la tempesta ciclònica
atípica i les caigudes de cossos siderals i aeròlits.
b) Els ocasionats violentament com a conseqüència
de terrorisme, rebeió, sedició, motí i tumult popular.
c) Fets o actuacions de les Forces Armades o de
les forces i cossos de seguretat en temps de pau.
2. A efectes exclusivament de la cobertura del Consorci, s’entén per riscos situats a Espanya els que afectin:
a) Els vehicles amb matrícula espanyola.
b) Els béns immobles situats al territori nacional.
c) Els béns mobles que estiguin situats en un immoble situat a Espanya, estiguin o no coberts per la mateixa
pòlissa d’assegurança, a excepció dels que estiguin en
trànsit comercial.
d) En els altres casos, quan el prenedor de l’assegurança tingui la residència habitual a Espanya.
3. No obstant el que disposen els apartats anteriors,
el Consorci de Compensació d’Assegurances també pot
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indemnitzar pels danys personals derivats d’esdeveniments extraordinaris que hagin tingut lloc a l’estranger
quan el prenedor de la pòlissa tingui la residència habitual a Espanya.
Article 2. Definicions.
1. Als efectes de la cobertura dels riscos extraordinaris, s’entén per:
a) Terratrèmol: sotragada brusca del sòl que es propaga en totes les direccions, produïda per un moviment
de l’escorça terrestre o punt més profund.
b) Sisme submarí: agitació violenta de les aigües
del mar, com a conseqüència d’una sotragada dels fons
marins provocada per forces que actuen a l’interior del
globus.
c) Inundació extraordinària: el negament del terreny
produït per l’acció directa de les aigües de pluja, les
procedents de desglaç o les dels llacs que tinguin sortida
natural, dels rius o ries o de cursos naturals d’aigua en
superfície, quan aquests es desborden dels seus cursos
normals, així com els embats de mar a les costes. No
s’entén com a tal la produïda per aigües procedents de
preses, canals, clavegueres, coectors i altres cursos subterranis, construïts per l’home, en rebentar-se, trencar-se
o avariar-se per fets que no corresponguin a riscos de
caràcter extraordinari emparats pel Consorci de Compensació d’Assegurances, ni la pluja caiguda directament
sobre el risc assegurat, o la recollida per la seva coberta
o terrat, la seva xarxa de desguàs o els seus patis.
d) Erupció volcànica: fuita de material sòlid, líquid
o gasós llançat per un volcà.
e) Tempesta ciclònica atípica: temps atmosfèric
extremadament advers i rigorós produït per:
1r Ciclons violents de caràcter tropical, identificats
per la concurrència i simultaneïtat de velocitats de vent
superiors a 96 quilòmetres per hora, agafant la mitjana
en intervals de 10 minuts, cosa que representa un
recorregut de més de 16.000 metres en aquest interval,
i precipitacions d’intensitat superior a 40 litres d’aigua
per metre quadrat i hora.
2n Borrasques fredes intenses amb advecció d’aire
àrtic identificades per la concurrència i simultaneïtat de
velocitats de vent més altes de 84 quilòmetres per hora,
també agafant la mitjana en intervals de 10 minuts, cosa
que representa un recorregut de més de 14.000 metres
en aquest interval, amb temperatures potencials que,
referides a la pressió al nivell del mar en el punt costaner
més pròxim, siguin inferiors a 6 .oC sota zero.
3r Tornados, definits com a borrasques extratropicals d’origen ciclònic que generen tempestes giratòries
produïdes a causa d’una tempesta de gran violència que
pren la forma d’una columna nuvolosa de petit diàmetre
projectada de la base d’un cumulonimbe cap a terra.
4t Vents extraordinaris, definits com aquells que
presenten ratxes que superen els 135 km per hora. S’entén per ratxa el valor més alt de la velocitat del vent,
sostinguda durant un interval de tres segons.
f) Caigudes de cossos siderals i aeròlits: impacte a
la superfície del sòl de cossos procedents de l’espai exterior a l’atmosfera terrestre i aliens a l’activitat humana.
g) Terrorisme: tota acció violenta efectuada amb la
finalitat de desestabilitzar el sistema polític establert, o
causar temor i inseguretat en el medi social en què es
produeix.
h) Rebeió: fets i actuacions a què es refereixen
els articles 472 a 484, ambdós inclusivament, del Codi
penal.
i) Sedició: fets i actuacions a què es refereixen els
articles 544 a 549, ambdós inclusivament, del Codi
penal.
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j) Motí: tot moviment acompanyat de violència adreçat contra l’autoritat per obtenir satisfacció de certes
reivindicacions d’ordre polític, econòmic o social, sempre
que el fet no tingui caràcter terrorista o sigui considerat
tumult popular.
k) Tumult popular: tota actuació en grup i amb la
finalitat d’atemptar contra la pau pública que produeixi
una pertorbació de l’ordre, i causi lesions a les persones
o danys a les propietats, sempre que el fet no tingui
caràcter terrorista o sigui considerat motí.
2. Les dades dels fenòmens atmosfèrics i sísmics,
i d’erupcions volcàniques i caigudes de cossos siderals,
les obté el Consorci de Compensació d’Assegurances
mitjançant informes certificats expedits per l’Institut
Nacional de Meteorologia, l’Institut Geogràfic Nacional
i altres organismes públics competents en la matèria.
En els casos d’esdeveniments de caràcter polític o social,
així com en el cas de danys produïts per fets o actuacions
de les Forces Armades o de les forces o cossos de seguretat en temps de pau, el Consorci de Compensació d’Assegurances pot demanar als òrgans jurisdiccionals i
administratius competents informació sobre els fets.
Article 3. Pèrdua de beneficis.
Als efectes de la cobertura dels riscos extraordinaris
pel Consorci de Compensació d’Assegurances, s’entén
que es produeix una pèrdua de beneficis quan, a conseqüència d’algun dels esdeveniments extraordinaris que
preveu aquest Reglament, té lloc una alteració dels resultats normals de l’activitat econòmica del subjecte assegurat, derivada de la paralització, suspensió o reducció
dels processos productius o de negoci de l’activitat. Els
termes de la cobertura en relació amb la quantificació
de l’alteració esmentada i de la part indemnitzable d’aquesta, així com amb els períodes de cobertura i d’indemnització, són els que preveu la pòlissa ordinària, sense perjudici de les especialitats que estableix aquest
Reglament, i en particular del que estableix el seu article 10.
Perquè la pèrdua de beneficis com a conseqüència
d’un esdeveniment dels que preveu aquest Reglament
sigui indemnitzable pel Consorci de Compensació d’Assegurances, és necessari que una pòlissa ordinària de
les que preveu l’article següent prevegi la seva cobertura
com a conseqüència d’algun dels riscos ordinaris d’incendi, explosió, robatori o avaria o ruptura de maquinària,
i que s’hagi produït un dany directe als béns assegurats
a la mateixa pòlissa o una altra de diferent, i que siguin
propietat o estiguin a disposició del mateix assegurat;
no queden cobertes, per tant, les pèrdues de beneficis
conseqüència de danys soferts per altres béns o pels
d’altres persones físiques o jurídiques diferents de l’assegurat, per raó, entre altres, dels béns o serveis que
aquelles deguin i no puguin subministrar-li a conseqüència de l’esdeveniment extraordinari.
Article 4. Pòlisses amb recàrrec obligatori a favor del
Consorci de Compensació d’Assegurances.
L’assegurança de riscos extraordinaris empara, tal
com es determina legalment, els assegurats de les pòlisses que s’indiquen a continuació en les quals és obligatori
el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d’Assegurances:
a) En les assegurances contra danys: pòlisses de
vehicles terrestres, vehicles ferroviaris, incendis i esdeveniments de la naturalesa, altres danys en els béns
(robatori, trencament de vidres, danys a maquinària, equipaments electrònics i ordinadors) i pèrdues pecuniàries
diverses, sempre que, en aquest últim cas, prevegin
cobertures de les que esmenta l’últim paràgraf de l’arti-
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cle 3, així com modalitats combinades d’aquests o quan
es contractin de forma complementària. Això no obstant,
queden excloses, en tot cas, les pòlisses que cobreixin
produccions agropecuàries susceptibles d’assegurament
a través del sistema de les assegurances agràries combinades perquè estan previstes en els plans que anualment aprova el Govern, sigui quina sigui la delimitació
de les cobertures que prevegi el sistema esmentat, així
com les pòlisses que cobreixin els riscos derivats del
transport de mercaderies, i de la construcció i muntatge,
incloses la pòlisses subscrites en compliment de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d’ordenament de l’edificació.
Les pòlisses que, cobrint produccions agropecuàries
no incloses en un pla anual d’assegurances agràries combinades, estiguin en vigor en el moment de la inclusió
d’aquelles en un nou pla, es consideren excloses de l’obligació de pagar el recàrrec a favor del Consorci de
Compensació d’Assegurances i, en conseqüència, de la
cobertura atorgada per aquest, per aplicació del paràgraf
anterior, a partir del seu venciment o renovació, i com
a màxim en el termini d’un any des de l’aprovació pel
Govern del pla anual en què passin a estar incloses les
produccions afectades.
b) En les assegurances de persones: les cobertures
de mort o lesions que generin invalidesa permanent parcial, total o absoluta emparades per una pòlissa d’assegurança d’accidents, fins i tot si s’hagués contractat
de forma combinada o com a complement d’una altra
assegurança. Així mateix, s’entenen incloses, en tot cas,
les pòlisses que cobreixin el risc d’accidents emparades
en un pla de pensions formulat d’acord amb la Llei 8/1987, de 8 de juny, de regulació dels plans i fons de
pensions.
Article 5. Extensió de la cobertura.
1. La cobertura dels riscos extraordinaris comprèn
els mateixos béns o persones, així com les mateixes
sumes assegurades que s’hagin establert a les pòlisses
d’assegurança a efectes de la cobertura dels riscos ordinaris, sense perjudici del que estableix l’apartat 3 d’aquest article.
2. Queden admesos per a la cobertura de riscos
extraordinaris els pactes d’inclusió facultativa que incorporen els tipus d’assegurança següents, sempre que
aquests s’apliquin a la cobertura dels riscos ordinaris,
i en els seus mateixos termes:
a) Assegurança a primer risc; s’hi consideren incloses les modalitats següents:
1r Assegurança a valor parcial.
2n Assegurances amb límit d’indemnització.
3r Assegurances a valor convingut.
4t Altres assegurances amb derogació de la regla
proporcional.
b) Assegurances a valor de nou o a valor de reposició.
c) Assegurances de capital flotant.
d) Assegurances amb revaloració automàtica de
capitals.
e) Assegurances amb clàusula de marge.
f) Assegurances amb clàusula de compensació de
capitals entre diferents apartats de la mateixa pòlissa,
o entre contingut i continent.
Sense perjudici d’això, als efectes del que preveu l’apartat següent, el Consorci de Compensació d’Assegurances aplica, únicament en el cas de danys directes,
la compensació de capitals dins d’una mateixa pòlissa
entre els corresponents a contingut i a continent.
Es faculta la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions perquè, a proposta del Consorci de Com-
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pensació d’Assegurances, pugui admetre a aquests efectes altres clàusules, quan la seva extensió al mercat d’assegurances ho aconselli.
3. Si, en el moment de producció d’un sinistre a
causa d’un esdeveniment extraordinari, la suma assegurada a valor total és inferior al valor de l’interès assegurat, el Consorci de Compensació d’Assegurances ha
d’indemnitzar pel dany causat en la mateixa proporció
en què aquella cobreixi l’esmentat interès assegurat. A
aquests efectes, es tenen en compte tots els capitals
fixats per als béns sinistrats, encara que ho siguin en
diferents pòlisses de les incloses a l’article 4, sempre
que estiguin vigents i en període d’efecte. Això s’efectua
de forma separada i independent per a la cobertura de
danys directes i la de pèrdua de beneficis.
4. No obstant el que disposa l’apartat 1, a les pòlisses que cobreixin danys propis als vehicles de motor
la cobertura de riscos extraordinaris pel Consorci de
Compensació d’Assegurances garanteix la totalitat de
l’interès assegurable encara que la pòlissa ordinària
només ho faci parcialment.
Article 6. Danys exclosos.
Queden exclosos de cobertura pel Consorci de Compensació d’Assegurances i, per tant, no són emparats
per aquest els danys o sinistres següents:
a) Els que no donin lloc a indemnització segons la
Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.
b) Els ocasionats en persones o béns assegurats
per contracte d’assegurança no inclòs entre els que
esmenta l’article 4.
c) Els deguts a un vici o defecte propi de la cosa
assegurada, o a la seva manifesta falta de manteniment.
d) Els produïts per conflictes armats, encara que no
hagi precedit la declaració oficial de guerra.
e) Els derivats de l’energia nuclear, sense perjudici
del que estableix la Llei 25/1964, de 29 d’abril, reguladora d’energia nuclear. No obstant això, sí que s’entenen inclosos tots els danys directes ocasionats en una
instaació nuclear assegurada, quan siguin conseqüència d’un esdeveniment extraordinari que afecti la mateixa
instaació.
f) Els deguts a la mera acció del temps i, en el cas
de béns totalment o parcialment submergits de forma
permanent, els imputables a la mera acció de l’onatge
o corrents ordinaris.
g) Els produïts per fenòmens de la naturalesa diferents dels que assenyala l’article 1 i, en particular, els
produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de pendents, lliscament o assentament de terrenys, despreniment de roques i fenòmens similars, llevat que aquests
siguin ocasionats manifestament per l’acció de l’aigua
de pluja que, al seu torn, hagi provocat a la zona una
situació d’inundació extraordinària i es produeixin amb
caràcter simultani a l’esmentada inundació.
h) Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i manifestacions dutes a terme
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 9/1983,
de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, així com
durant el transcurs de vagues legals, llevat que aquestes
actuacions puguin ser qualificades d’esdeveniments
extraordinaris d’acord amb l’article 1.
i) Els causats per mala fe de l’assegurat.
j) Els derivats de sinistres l’ocurrència dels quals
hagi tingut lloc en el període de carència que estableix
l’article 8.
k) Els corresponents a sinistres produïts abans del
pagament de la primera prima o quan, de conformitat
amb el que estableix la Llei 50/1980, de 8 d’octubre,
de contracte d’assegurança, la cobertura del Consorci
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de Compensació d’Assegurances estigui suspesa o l’assegurança quedi extingida per falta de pagament de les
primes.
l) Els indirectes o pèrdues derivades de danys directes o indirectes, diferents de la pèrdua de beneficis delimitada en aquest Reglament. En particular, no queden
compresos en aquesta cobertura els danys o les pèrdues
soferts com a conseqüència d’un tall o alteració en el
subministrament exterior d’energia elèctrica, gasos combustibles, fuel, gasoil o altres fluids, ni qualssevol altres
danys o pèrdues indirectes diferents de les esmentades
en el paràgraf anterior, encara que aquestes alteracions
derivin d’una causa inclosa en la cobertura de riscos
extraordinaris.
m) Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat
siguin qualificats pel Govern de la Nació de «catàstrofe
o calamitat nacional».
Article 7. Despeses complementàries.
Les despeses d’extracció de fang i llots, demolició,
desenrunament, extracció de lixiviats i transport a l’abocador o planta de residus autoritzats es consideren
danys al continent assegurat.
Les despeses necessàries per dipositar en un abocador els béns de contingut fets malbé, inclosos els que
es puguin considerar tòxics o perillosos, es consideren
danys al contingut assegurat.
La indemnització conjunta per despeses complementàries queda limitada al quatre per cent de la suma assegurada, i a la suma calculada així li és aplicable el que
estableix l’article 5 per als casos d’infraassegurança.
No són objecte de cobertura les despeses de neteja
i extracció de fang de cursos públics, canals, vasos d’embassaments o cunetes, dragatges de fons marins, i les
d’obres de drenatge d’infraestructures.
Article 8. Període de carència.
1. No queden coberts per l’assegurança de riscos
extraordinaris els danys i les pèrdues derivats dels fenòmens de la naturalesa a què es refereix l’article 1 que
afectin béns assegurats per pòlisses la data d’emissió
o d’efecte de les quals, si és posterior, no precedeixi
en set dies naturals aquella en què ha tingut lloc el sinistre. Aquest període de carència no regeix en els casos
següents:
a) Els de reemplaçament o substitució de la pòlissa,
a la mateixa entitat o en una altra, sense solució de
continuïtat, excepte a la part que sigui objecte d’augment
o nova cobertura. No es considera que hi ha hagut
interrupció de la cobertura en el reemplaçament o la
substitució de la pòlissa quan l’emissió i l’inici d’efectes
de la pòlissa posterior s’hagin produït després del venciment de l’anterior però abans de la suspensió d’efectes
d’aquesta.
b) Per a la part dels capitals assegurats que resulti
de la revaloració automàtica prevista a la pòlissa.
c) En els casos en què quedi demostrada la impossibilitat de contractació anterior de l’assegurança per
inexistència d’interès assegurable.
2. El període de carència s’aplica sigui quina sigui
la durada de la pòlissa, així com, si s’escau, a les assegurances instrumentades mitjançant carta de garantia.
Això no obstant, en els casos d’assegurances de durada
igual o inferior a set dies, el període de carència comença
a comptar des de la data de contractació de la pòlissa.
3. En les assegurances de persones no és aplicable
l’anterior període de carència.
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4. En els casos als quals no sigui aplicable el període
de carència, els efectes de la cobertura dels riscos
extraordinaris comencen en la data d’emissió de la pòlissa, o en la del seu efecte, si és posterior.
Article 9. Franquícia.
1. En el cas de danys directes, la franquícia a càrrec
de l’assegurat és:
a) En les assegurances contra danys a les coses,
d’un set per cent de la quantia dels danys indemnitzables
produïts pel sinistre. Això no obstant, la franquícia no
és aplicable als danys que afectin vehicles assegurats
per pòlissa d’assegurança d’automòbils, habitatges i
comunitats de propietaris d’habitatges.
b) En les assegurances de persones no s’efectua
deducció per franquícia.
2. En el cas de la cobertura de pèrdua de beneficis,
la franquícia a càrrec de l’assegurat és la mateixa que
preveu la pòlissa, en temps o en quantia, per a danys
conseqüència de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis. Si hi ha diverses franquícies per a la cobertura de
sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis, s’apliquen les
previstes per a la cobertura principal.
3. Es faculta el Ministeri d’Economia perquè, quan
les circumstàncies ho aconsellin, i amb l’informe previ
del Consorci de Compensació d’Assegurances, pugui
modificar l’import de la franquícia que estableix aquest
article.
Article 10. Valoració dels danys.
La valoració de les pèrdues derivades dels esdeveniments extraordinaris la realitza el Consorci de Compensació d’Assegurances, sense que aquest quedi vinculat per les valoracions que, si s’escau, hagi realitzat
l’entitat asseguradora que cobreixi els riscos ordinaris.
Article 11. Cartes de garantia.
Perquè una carta de garantia gaudeixi de la cobertura
de riscos extraordinaris és necessari:
a) Que s’hi precisin els béns que s’han d’assegurar,
el capital assegurat i la durada, que en cap cas pot ser
superior a tres mesos, termini dins del qual s’ha de formalitzar la pòlissa.
b) Que l’assegurat hagi pagat efectivament una
quantitat a compte de la prima que s’aproximi a l’import
d’aquesta.
c) Que s’hagi enviat al Consorci de Compensació
d’Assegurances una còpia de l’esmentada carta abans
del sinistre i dins dels 15 dies següents a la seva signatura, així com una justificació del pagament al qual
es refereix el paràgraf anterior.
Article 12. Clàusula de cobertura.
En totes les pòlisses incloses a l’article 4 ha de figurar
una clàusula de cobertura pel Consorci de Compensació
d’Assegurances dels riscos extraordinaris, en la qual s’ha
de fer referència expressa a la facultat per al prenedor
de l’assegurança de cobrir els riscos esmentats amb
asseguradors que compleixin les condicions exigides per
la legislació vigent. La clàusula l’ha d’aprovar la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions a proposta
del Consorci de Compensació d’Assegurances, i s’ha de
publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat». No és vàlida
cap altra clàusula o pacte que pugui contenir la pòlissa
ordinària en relació amb la cobertura dels riscos extraordinaris pel Consorci de Compensació d’Assegurances.
Article 13. Tarifa de recàrrecs de l’assegurança de riscos extraordinaris.
1. Les tarifes de recàrrecs de l’assegurança de riscos
extraordinaris que han de satisfer obligatòriament els
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assegurats al Consorci de Compensació d’Assegurances,
que han de ser individualitzades per a la cobertura dels
danys directes i per a la de la pèrdua de beneficis, les
aprova la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions a proposta del Consorci de Compensació d’Assegurances i es publiquen en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
2. Les tarifes esmentades han de respectar els principis d’equitat i suficiència fundats en les regles de la
tècnica asseguradora, i han d’estar basades en principis
de compensació entre tipus de béns o de riscos, zones
geogràfiques i graus d’exposició.
Article 14. Informació que s’ha de facilitar al Consorci
de Compensació d’Assegurances.
Les entitats asseguradores que operin en els rams
d’assegurança amb recàrrec obligatori a favor del Consorci de Compensació d’Assegurances han de facilitar
a l’esmentada entitat pública empresarial la informació
relativa a les pòlisses, riscos, garanties, cobertures, clàusules i capitals que afectin les esmentades operacions
en els models que a l’efecte aprovi la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions a proposta del Consorci de Compensació d’Assegurances.

MINISTERI D’HISENDA
3450

ORDRE HAC/429/2004, de 13 de febrer, per
la qual es fan públics els límits dels diferents
tipus de contractes a l’efecte de la contractació administrativa a partir de l’1 de gener
de 2004. («BOE» 48, de 25-2-2004.)

La comunicació de la Comissió Europea (2001/
C 322/03), publicada en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees» número C 322, de 27 de novembre
de 2001, feia públic el contravalor dels llindars corresponents als contractes públics d’obres, subministraments i serveis i als contractes subjectes a l’Acord sobre
contractació pública a partir de l’1 de gener de 2002.
Fent ús del que estableixen la disposició addicional
segona de la Llei de contractes de les administracions
públiques, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, i la disposició final tercera de
la Llei 48/1998, de 30 de desembre, en el sentit que
les xifres que d’ara endavant fixi la Unió Europea i es
publiquin per ordre del ministre d’Hisenda en euros o
en drets especials de gir (DEG) substitueixen les que
figurin en el text de les dues lleis, l’Ordre HAC/737/
2002, de 2 d’abril de 2002 («Butlletí Oficial de l’Estat»
número 83, de 6 d’abril de 2002), va fer públics els
límits aplicables als contractes previstos a les directives
comunitàries i als inclosos a l’Acord sobre contractació
pública, alterant les xifres que figuraven en diversos articles de la Llei de contractes de les administracions públiques i de la Llei 46/1998, de 16 de desembre, a partir
de l’1 de gener de 2002.
El «Diari Oficial de la Unió Europea» número C 309,
de 19 de desembre de 2003, publica la comunicació
de la Comissió Europea (2003/C 309/07) que fixa, a
partir de l’1 de gener de 2004, els llindars previstos
per als contractes públics i el contravalor en euros dels
drets especials de gir, i aclareix que per als estats membres que participin en l’euro les quantitats en euros s’apliquen directament.

Suplement núm. 6

És procedent, per tant, incorporar a la legislació espanyola els límits fixats, a partir de l’1 de gener de 2004,
per la Comissió Europea i assenyalar les xifres que han
de figurar en els respectius preceptes de la Llei de contractes de les administracions públiques i de la Llei
48/1998, de 30 de desembre.
En virtut d’això, amb l’informe previ de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, a proposta de la
Direcció General del Patrimoni de l’Estat, disposo:
1. D’acord amb la comunicació de la Comissió Europea (2003/C 309/07) publicada en el «Diari Oficial de
la Unió Europea» número C 309, de 19 de desembre
de 2003, el valor dels límits aplicables als contractes
inclosos a l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç a partir de l’1 de gener
de 2004 és el següent:
5.000.000 DEG: 5.923.624 euros.
400.000 DEG: 473.890 euros.
200.000 DEG: 236.945 euros.
130.000 DEG: 154.014 euros.
2. En conseqüència, a partir de l’1 de gener de 2004
les xifres que figuren a la Llei de contractes de les administracions públiques, text refós aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i al text de la Llei
48/1998, de 30 de desembre, per la qual es regulen
els procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions, han
de ser substituïdes per les resultants de la comunicació
de la Comissió Europea en els termes següents:
La xifra de 6.242.028 euros per la de 5.923.624
euros, equivalents a 5.000.000 de drets especials de
gir (DEG), en els articles 2.1.a), 133.1.a), 135.1, 140.2
i 152.1 de la Llei de contractes de les administracions
públiques, i en l’article 8.2.c) de la Llei 48/1998, de
30 de desembre.
La xifra de 249.681 euros per la de 236.945 euros,
equivalent a 200.000 drets especials de gir (DEG), en
els articles 2.1.a), 177.2 i 203.2.c) de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La xifra de 162.293 euros per la de 154.014 euros,
equivalent a 130.000 drets especials de gir (DEG), en
els articles 177.2 i 203.2.b) de la Llei de contractes
de les administracions públiques.
La xifra de 499.362 per la de 473.890 euros, equivalent a 400.000 drets especials de gir (DEG), en els
articles 8.2.a) i 38.1.b) de la Llei 48/1998, de 30 de
desembre.
Madrid, 13 de febrer de 2004.
MONTORO ROMERO

MINISTERI D’ECONOMIA
3453

REIAL DECRET 304/2004, de 20 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament de plans i fons
de pensions. («BOE» 48, de 25-2-2004.)

El text refós de la Llei de regulació dels plans i fons
de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002,
de 29 de novembre, integra l’originària Llei 8/1987, de
8 de juny, de regulació dels plans i fons de pensions,
i les seves modificacions successives, que han configurat, juntament amb les assegurances, un instrument de
previsió social complementària específic, en el marc dels
sistemes privats d’estalvi finalista.

