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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’As-
segurances i es publiquen en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat».

2. Les tarifes esmentades han de respectar els prin-
cipis 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 Con-
sorci de Compensació d’Assegurances han de facilitar
a l’esmentada entitat pública empresarial la informació
relativa a les pòlisses, riscos, garanties, cobertures, clàu-
sules 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 Con-
sorci 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 contrac-
tació 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 Comu-
nitats Europees» número C 322, de 27 de novembre
de 2001, feia públic el contravalor dels llindars corres-
ponents als contractes públics d’obres, subministra-
ments 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 arti-
cles de la Llei de contractes de les administracions públi-
ques 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 mem-
bres que participin en l’euro les quantitats en euros s’a-
pliquen directament.

És procedent, per tant, incorporar a la legislació espa-
nyola 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 con-
tractes 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 Con-
sultiva de Contractació Administrativa, a proposta de la
Direcció General del Patrimoni de l’Estat, disposo:

1. D’acord amb la comunicació de la Comissió Euro-
pea (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’Or-
ganització 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 admi-
nistracions 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’ai-
gua, 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 con-
tractes 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, equi-
valent 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 configu-
rat, juntament amb les assegurances, un instrument de
previsió social complementària específic, en el marc dels
sistemes privats d’estalvi finalista.


