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l’auditor, o una opinió desfavorable o amb reserves, 
o impedir l’emissió de l’informe d’auditoria.»

Onze. A la disposició addicional cinquena «Validesa 
de l’autorització administrativa en tot l’Espai Econòmic 
Europeu» s’afegeix, al final del seu contingut actual, un 
paràgraf amb la redacció següent:

«L’autorització administrativa concedida a enti-
tats reasseguradores amb anterioritat al 10 de 
desembre de 2005 és valida a tot l’Espai Econòmic 
Europeu en els termes de l’article 58, en la redacció 
que en fa la Llei per la qual es modifica el Text refós 
de la Llei d’ordenació i supervisió de les asseguran-
ces privades, aprovat pel  Reial decret legislatiu 
6/2004, de 29 d’octubre, en matèria de supervisió de 
la reassegurança.»

Dotze. S’hi afegeix una disposició addicional onzena 
amb la redacció següent:

«Disposició addicional onzena. Entitats amb tasca 
especial.

Per reglament es poden aprovar les normes que 
regulen l’autorització administrativa i l’exercici de 
l’activitat de les entitats amb tasca especial a què es 
refereix l’article 1.3, paràgraf l), d’aquesta Llei, que, 
en tot cas, han d’indicar:

a) l’àmbit de l’autorització;
b) les condicions obligatòries que s’han d’in-

cloure a tots els contractes subscrits;
c) els requisits d’honorabilitat i qualificacions 

professionals apropiades dels seus gestors;
d) les exigències d’idoneïtat per als accionistes 

o socis que tinguin una participació qualificada a 
l’entitat amb tasca especial;

e) l’exigència de procediments administratius i 
comptables sòlids i de mecanismes de control intern 
i de gestió de riscos adequats;

f) les exigències en matèria comptable, pru-
dencial i d’informació estadística;

g) les exigències de solvència d’aquestes 
entitats.»

Tretze. Modificacions de la disposició final primera, 
«Bases de l’ordenació d’assegurances i competències 
exclusives de l’Estat».

Es modifiquen les referències següents a preceptes 
que no tenen caràcter de bàsics, contingudes a l’apartat 
1.a) de la disposició final primera d’aquesta Llei:

«a) la referència als “apartats 5 i 7 de l’article 25” 
se substitueix pels “apartats 5, 7 i 8 de l’article 25”,

b) se suprimeix la referència a l’”article 58”.».

Disposició derogatòria.

A l’entrada en vigor d’aquesta Llei queda derogada 
la disposició addicional novena de la Llei 26/2006, de 17 
de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances 
privades.

Queden derogades igualment totes les disposicions 
del mateix rang o de rang inferior que s’oposin al que 
disposa aquesta Llei.

Disposició final primera. Bases de l’ordenació de les 
assegurances.

Als efectes del que disposa l’article 149.1.11a i 13a de 
la Constitució, les disposicions contingudes en aquesta 
Llei tenen la consideració de bases de l’ordenació de les 
assegurances, excepte l’apartat cinc de l’article únic.

 12871 CORRECCIÓ d’errada de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics. («BOE» 158, de 3-7-2007.)

Havent observat una errada en la publicació de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» número 150, de 23 de juny de 2007, i en el suplement 
en català número 21, de 2 de juliol de 2007, se’n fa la rec-
tificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 2925, primera columna, primer paràgraf 
de l’apartat VI de l’exposició de motius, on diu: «La Llei 
s’estructura en quatre títols», ha de dir: «La Llei s’estruc-
tura en cinc títols». 

MINISTERI DE L’INTERIOR
 12874 ORDRE INT/1956/2007, de 28 de juny, per la qual 

es determinen els municipis als quals són apli-
cables les mesures que preveu el Reial decret 
llei 3/2007, de 13 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures urgents per reparar els danys causats 
per les inundacions produïdes per desborda-
ments a la conca del riu Ebre, durant l’última 
setmana del mes de març i la primera del mes 
d’abril de 2007. («BOE» 158, de 3-7-2007.)

El Reial decret llei 3/2007, de 13 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats 
per les inundacions produïdes per desbordaments a la 
conca del riu Ebre, durant l’última setmana del mes de 
març i la primera del mes d’abril de 2007, estableix a l’ar-
ticle 1 (Àmbit d’aplicació) que els termes municipals i 
nuclis de població afectats de les comunitats autònomes 
de Navarra, la Rioja, Catalunya i Aragó als quals concreta-
ment són aplicables les mesures esmentades els ha de 
determinar una ordre del ministre de l’Interior.

Una vegada realitzada l’avaluació de l’abast de les 
inundacions produïdes, i una vegada determinat per les 
delegacions del Govern de les comunitats autònomes 
esmentades l’àmbit geogràfic concret afectat, la Direcció 
General de Protecció Civil i Emergències ha elaborat un 
llistat definitiu dels termes municipals i nuclis de població 
susceptibles de beneficiar-se de les mesures que preveu 
el Reial decret llei 3/2007, de 13 d’abril.

En virtut del que s’exposa, disposo:

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el 9 de desembre de 2007.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 2 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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Article 1. Àmbit d’aplicació.

Les mesures urgents que aprova el Reial decret llei 
3/2007, de 13 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents 
per reparar els danys causats per les inundacions produï-
des per desbordaments a la conca del riu Ebre, durant l’úl-
tima setmana del mes de març i la primera del mes d’abril 
de 2007, són aplicables als termes municipals i nuclis de 
població que recull l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2. Terminis de presentació de sol·licituds per a les 
ajudes destinades a pal·liar danys en habitatges i a enti-
tats locals.

S’estableix el termini d’un mes, comptat a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre ministerial, per 
a la presentació de les sol·licituds d’ajudes per danys en 
habitatges i béns, i a corporacions locals per despeses 
d’emergència, que preveuen els articles 9 i 10 del Reial 
decret llei 3/2007, de 13 d’abril, i que regula el Reial decret 
307/2005, de 18 de març, modificat pel Reial decret 
477/2007, de 13 d’abril, pel qual es regulen les subvencions 
en atenció a determinades necessitats derivades de situa-
cions d’emergència o de naturalesa catastròfica.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de juny de 2007. –El ministre de l’Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba.

ANNEX

Comunitat Autònoma de La Rioja
Alcanadre, Alfaro, Calahorra, Castroviejo, Cenicero, 

Hornos de Moncalvillo, Logronyo, Rincón de Soto i San 
Asensio.

Comunitat Foral de Navarra
Aberin, Aguilar de Codés, Aibar, Allín, Ancín, Arakil, 

Aras, Arcos (Los), Arellano, Arguedas, Artajona, Artazo, 
Barbarin, Beire, Berbinzana, Buñuel, Cabanillas, Cabredo, 
Cadreita, Caparroso, Cárcar, Cáseda, Castejón, Cirauqui, 
Corella, Cortes, Echauri, Estella, Etayo, Funes, Gallipienzo, 
Genevilla, Igúzquiza, Izaganondoa, Lana, Lapoblación, Lar-
raga, Legaria, Lerga, Lerín, Lumbier, Mañeru, Marcilla, 
Mélida, Mendavia, Mendigorría, Milagro, Mués, Miranda 
de Arga, Morentín, Murillo el Cuende, Murieta, Muruzábal, 
Nazar, Obanos, Oco, Olejua, Olite, Peralta, Piedramillera, 
Pitillas, Puente la Reina, Pueyo, Ribaforada, Sada, San 
Adrián, San Martín de Unx, Sangüesa, Santacara, Tafalla, 
Torres del Río, Tudela, Ucar, Ujué, Urraul Alto, Urraul Bajo, 
Urroz Villa, Valtierra, Viana, Villafranca, Villamayor de Mon-
jardín, Villatuerta.

Comunitat Autònoma d’Aragó

Saragossa

Alagón, Alcalá de Ebro, Alborge, Alfajarín, Alforque, 
Boquiñeni, Burgo de Ebro (El), Cabañas de Ebro, Caspe, 
Chiprana, Cinco Olivas, Ejea de los Caballeros, Erla, Esca-
trón, Figueruelas, Fuentes de Ebro, Gallur, Gelsa, Grisén, 
Joyosa (La), Luceni, Luna, Mallén, Novillas, Nuez de Ebro, 
Osera de Ebro, Pastriz, Pedrola, Pina de Ebro, Pinseque, 
Pradilla de Ebro, Puebla de Alfindén (La), Quinto, Remoli-
nos, Sástago, Sobradiel, Tauste, Torres de Berrellén, Utebo, 
Velilla de Ebro, Villafranca de Ebro, Zaida (La), i Saragossa.

Comunitat Autònoma de Catalunya

Tarragona

Tortosa, Flix i Miravet. 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 12875 ORDRE ECI/1957/2007, de 6 de juny, per la qual 

s’estableixen els currículums dels ensenya-
ments de religió catòlica corresponents a 
l’educació infantil, a l’educació primària i a 
l’educació secundària obligatòria. («BOE» 158, 
de 3-7-2007.)

L ’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre 
ensenyament i assumptes culturals garanteix que els 
alumnes d’educació infantil, primària i secundària obliga-
tòria que així ho sol·licitin tenen dret a rebre ensenyament 
de la religió catòlica, i indica que correspon a la jerarquia 
eclesiàstica assenyalar els continguts d’aquest ensenya-
ment. De conformitat amb l’Acord esmentat, la disposició 
addicional segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, estableix que s’inclou la religió catòlica 
com a àrea o matèria en els nivells educatius que corres-
pongui, que ha de ser d’oferta obligatòria per als centres i 
de caràcter voluntari per als alumnes.

El Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle 
de l’educació infantil, indica a la disposició addicional que 
els ensenyaments de religió s’han d’incloure en aquest 
segon cicle i, respecte a la religió catòlica, que el currícu-
lum de l’ensenyament és competència de la jerarquia 
eclesiàstica.

El Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual 
s’estableixen els ensenyaments mínims d’educació pri-
mària, indica a la disposició addicional primera que els 
ensenyaments de religió s’han d’incloure en aquesta 
etapa educativa i, respecte a la religió catòlica, que la 
determinació del currículum de l’ensenyament és compe-
tència de la jerarquia eclesiàstica.

El Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a 
l’educació secundària obligatòria, indica a la disposició 
addicional segona que els ensenyaments de religió s’han 
d’incloure en aquesta etapa educativa i, respecte a la reli-
gió catòlica, que la determinació del currículum de l’ense-
nyament és competència de la jerarquia eclesiàstica.

D’acord amb els preceptes indicats, la Conferència 
Episcopal Espanyola ha determinat els currículums de 
l’ensenyament de religió catòlica corresponents a l’edu-
cació infantil, a l’educació primària i a l’educació secundà-
ria obligatòria.

En virtut d’això, disposo:

Primer.–Els currículums de l’ensenyament de religió 
catòlica corresponents a l’educació infantil, a l’educació 
primària i a l’educació secundària obligatòria són els que 
s’inclouen, respectivament, als annexos I, II i III.

Segon.–Correspon a les administracions educatives 
adoptar les mesures necessàries, en l’àmbit de les seves 
competències, perquè els currículums s’imparteixin en 
els termes que estableix aquesta Ordre.

Tercer.–Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 6 de juny de 2007.–La ministra d’Educació i 
Ciència, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

ANNEX I

Educació infantil

Introducció

La formació religiosa i moral catòlica pretén contribuir 
a la formació integral de l’alumne, desenvolupant espe-


