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3.º Cando o accidente ocorrese en España, no
caso de vehículos con estacionamento habitual en
terceiros países adheridos ao sistema da Carta Verde
e non se poida identificar a entidade aseguradora.»
Oito. Engádese un novo punto 2 bis ao artigo 30,
«Funcións», coa seguinte redacción:
«2 bis. O Consorcio de Compensación de
Seguros asumirá as funcións que como organismo
de información lle atribúen os artigos 24 e 25 do
texto refundido da Lei sobre responsabilidade civil e
seguro na circulación de vehículos de motor.»
Nove. O alínea b) do punto 3 do artigo 30, «Funcións», queda redactada nos seguintes termos:
«b) Asumir a responsabilidade civil derivada
da circulación de vehículos de motor en caso de
que os riscos non sexan aceptados polas entidades
aseguradoras.»
Dez. O punto 4 do anexo queda redactado nos
seguintes termos:
«4. Estrutura básica do ficheiro: entidade aseguradora, data de envío dos datos, matrícula, código
identificativo da marca e modelo do vehículo, data
de inicio da vixencia do contrato, data de finalización do período de cobertura, data de cesamento
de vixencia, tipo de contrato, nome e enderezo do
representante para a tramitación e liquidación de
sinistros designado pola entidade aseguradora en
cada un dos Estados membros.»
Once. Engádense catro novos parágrafos ao punto 5
do anexo, coa seguinte redacción:
«d) A OFESAUTO.
e) Aos organismos de indemnización doutros Estados membros do Espazo Económico Europeo.
f) Aos organismos de información doutros Estados
membros do Espazo Económico Europeo.
g) Aos fondos de garantía doutros Estados membros
do Espazo Económico Europeo.»
Doce. Engádeselle un novo punto 8 ao anexo, coa
seguinte redacción:
«8. Medidas de seguridade: nivel medio.»
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ao disposto neste real decreto.
Disposición derradeira primeira.
envolvemento normativo.

Habilitación para des-

Facúltase o ministro de Economía, por proposta da
Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións e logo
de informe da Xunta Consultiva de Seguros e Fondos de
Pensións, para realizar o desenvolvemento normativo das
disposicións contidas neste real decreto.
Disposición derradeira segunda.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 20 de febreiro de 2004.

JUAN CARLOS R.
O vicepresidente primeiro do Goberno
e ministro de Economía,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
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REAL DECRETO 300/2004, do 20 de febreiro,
polo que se aproba o Regulamento do seguro de
riscos extraordinarios. («BOE» 47, do 24-2-2004.)

A cobertura dos riscos extraordinarios sobre as persoas e os bens, inicialmente regulada e encomendada ao
Consorcio de Compensación de Seguros pola Lei do 16
de decembro de 1954, ten a súa regulación legal actual
no Estatuto legal da citada entidade pública empresarial,
aprobado pola Lei 21/1990, do 19 de decembro. O texto
orixinal deste estatuto legal foi modificado pola disposición adicional novena de Lei 30/1995, do 8 de novembro,
do ordenación e supervisión dos seguros privados, e
máis recentemente pola Lei 44/2002, do 22 de novembro,
do medidas de reforma do sistema financeiro, e pola Lei
34/2003, do 4 de novembro, do modificación e adaptación
á normativa comunitaria da lexislación de seguros privados. Especialmente a Lei 44/2002, do 22 de novembro,
incorpora importantes cambios no réxime xurídico do
consorcio, moi en particular no relativo ao sistema de
cobertura dos riscos extraordinarios, no que por primeira
vez quedan incluídos entre os danos cubertos os debidos
a perdas de beneficios como consecuencia de acontecementos extraordinarios. A lei encomenda o seu desenvolvemento á oportuna disposición regulamentaria, que
deberá, entre outras cousas, determinar a data da efectiva
entrada en vigor das novas coberturas.
O sistema de cobertura de riscos extraordinarios
polo Consorcio de Compensación de Seguros require,
conforme a regulación legal descrita, a existencia dun
seguro que reúna as condicións establecidas na lei e na
normativa regulamentaria que até agora estaba desenvolvida no Real decreto 2022/1986, do 29 de agosto, con
lixeiras modificacións introducidas polo Real decreto 354/
1988, do 19 de abril. O desenvolvemento, pola súa vez,
do regulamento efectuouse por orde ministerial do 28 de
novembro de 1986, que recolle certos aspectos operativos
de aplicación do disposto no Real decreto 2022/1986, do
29 de agosto, antes citado.
Á vista do anterior, resulta necesario, por unha parte,
proceder ao desenvolvemento das novas previsións contidas na Lei 44/2002, do 22 de novembro; por outra, debe
adaptarse a redacción de diversos puntos da norma regulamentaria aos preceptos non modificados do estatuto
legal, que é posterior a aquela; ademais, moitas das previsións do desenvolvemento normativo do regulamento
actual, contidas na orde citada, nuns casos tiveron unha
aplicación suficientemente contrastada que permite a
súa incorporación ao regulamento e noutros deviñeron
en preceptos non aplicables á luz das modificacións das
normas anteriores, o que determina a súa derrogación;
e por último, a experiencia acumulada desde a entrada
en vigor do regulamento de 1986 fai tamén aconsellable
a introdución de modificacións, pois en definitiva, este
inclúe o que no ámbito dos seguros privados constitúen
as condicións xerais das pólizas, e, en consecuencia, debe
adaptarse á evolución do mercado en xeral, e das cláusulas de cobertura aseguradora, algunhas de recente aparición, en particular. Ao respecto, especialmente destacable
é, por un lado, a ampliación do concepto de «tempestade
ciclónica atípica», que non permitía considerar os danos
ocasionados exclusivamente por ventos extraordinarios
ou por tornados, e do de «inundación», que así mesmo
excluía os danos debidos a embates de mar; e por outro,
a revisión dos períodos de carencia e das franquías, que,
en beneficio dos asegurados, se eliminan en moitos casos
e se reducen no resto.
En definitiva, revelouse necesaria a elaboración dun
novo texto regulamentario que prevexa o desenvolvemento das novas coberturas e que actualice e refunda,
polo demais, as normas xa existentes, evitando ademais
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a dispersión normativa nunha materia de gran complexidade técnica.
Na súa virtude, por proposta do vicepresidente primeiro do Goberno e ministro de Economía, coa aprobación previa da ministra de Administracións Públicas,
do acordo co Consello de Estado e logo de deliberación
do Consello de Ministros na súa reunión do día 20 de
febreiro de 2004,
DISPOÑO:
Artigo único. Aprobación do Regulamento do seguro de
riscos extraordinarios.
Apróbase o Regulamento do seguro de riscos extraordinarios, cuxo texto se insire a continuación.
Disposición transitoria única. Réxime transitorio de
adaptación ao regulamento do seguro de riscos
extraordinarios.
1. Os contratos de seguro de nova emisión que se celebren a partir dos seis meses seguintes á data de publicación
no «Boletín Oficial del Estado» da resolución a que se refiren os artigos 12 e 13 do regulamento do seguro de riscos
extraordinarios deberán estar adaptados ao citado regulamento; igualmente, transcorrido o dito prazo, deberase realizar preceptivamente a adaptación a este dos contratos de
seguro de carteira á súa renovación, e como máis tarde no
prazo dun ano desde o transcurso dos seis meses.
2. Mentres non se efectuase a adaptación dos contratos de seguro ou transcorrido o prazo a que se refire o
punto 1, os sinistros que se produzan serán indemnizados
polo Consorcio de Compensación de Seguros de acordo
co establecido no Regulamento de riscos extraordinarios
sobre as persoas e os bens, aprobado polo Real decreto
2022/1986, do 29 de agosto.
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ao disposto no regulamento que
aproba este real decreto e, en particular, as seguintes:
a) O Real decreto 2022/1986, do 29 de agosto, polo
que se aproba o Regulamento de riscos extraordinarios
sobre as persoas e os bens, sen prexuízo do disposto na
disposición transitoria única.
b) A Orde do 28 de novembro de 1986 pola que se
desenvolve o Real decreto 2022/1986, do 29 de agosto,
que aproba o Regulamento de riscos extraordinarios
sobre as persoas e os bens.
Disposición derradeira primeira. Habilitación para desenvolvemento normativo.
Facúltase o ministro de Economía, por proposta da
Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións e logo
de informe da xunta Consultiva de Seguros e Fondos de
Pensións, para realizar o desenvolvemento normativo das
disposicións contidas no Regulamento do seguro de riscos extraordinarios.
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 20 de febreiro de 2004.

JUAN CARLOS R.
O vicepresidente primeiro do Goberno
e ministro de Economía,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
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REGULAMENTO DO SEGURO DE RISCOS
EXTRAORDINARIOS
Artigo 1.

Riscos cubertos.

1. O Consorcio de Compensación de Seguros ten por
obxecto, en relación co seguro de riscos extraordinarios
que se regula neste regulamento, indemnizar, na forma
nel establecida, en réxime de compensación, as perdas
derivadas de acontecementos extraordinarios acaecidos
en España e que afecten a riscos nela situados.
Para estes efectos, serán perdas, nos termos e cos
límites que se establecen neste regulamento, os danos
directos nas persoas e os bens, así como a perda de
beneficios como consecuencia daqueles. Entenderase,
igualmente nos termos establecidos neste regulamento,
por acontecementos extraordinarios:
a) Os seguintes fenómenos da natureza: os terremotos e maremotos, as inundacións extraordinarias, as
erupcións volcánicas, a tempestade ciclónica atípica e as
caídas de corpos siderais e aerólitos.
b) Os ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín e tumulto
popular.
c) Feitos ou actuacións das Forzas Armadas ou das
Forzas e Corpos de Seguridade en tempo de paz.
2. Para efectos exclusivamente da cobertura do consorcio, entenderase por riscos situados en España os que
afecten:
a) Os vehículos con matrícula española.
b) Os bens inmobles situados no territorio nacional.
c) Os bens mobles que se encontren nun inmoble
situado en España, estean ou non cubertos pola mesma
póliza de seguro, con excepción daqueles que se encontren en tránsito comercial.
d) Nos demais casos, cando o tomador do seguro
teña a súa residencia habitual en España.
3. Non obstante o disposto nos puntos anteriores,
serán tamén indemnizables polo Consorcio de Compensación de Seguros os danos persoais derivados de acontecementos extraordinarios acaecidos no estranxeiro
cando o tomador da póliza teña a súa residencia habitual
en España.
Artigo 2.

Definicións.

1. Para os efectos da cobertura dos riscos extraordinarios, enténdese por:
a) Terremoto: sacudida brusca do solo que se propaga en todas as direccións, producida por un movemento da codia terrestre ou punto máis profundo.
b) Maremoto: axitación violenta das augas do mar,
como consecuencia dunha sacudida dos fondos mariños
provocada por forzas que actúan no interior do globo.
c) Inundación extraordinaria: o asolagamento do
terreo producido pola acción directa das augas de chuvia, as procedentes de desxeo ou as dos lagos que teñan
saída natural, dos ríos ou rías ou de cursos naturais
de auga en superficie, cando estes se desbordan dos
seus leitos normais, así como os embates de mar nas
costas. Non se entenderá por tal a producida por augas
procedentes de presas, canais, sumidoiros, colectores e
outros leitos subterráneos, construídos polo home, ao
rebentaren, romperen ou avariárense por feitos que non
correspondan a riscos de carácter extraordinario amparados polo Consorcio de Compensación de Seguros, nin a
chuvia caída directamente sobre o risco asegurado, ou a
recollida pola súa cuberta ou azotea, a súa rede de desaugamento ou os seus patios.
d) Erupción volcánica: escape de material sólido,
líquido ou gasoso botado por un volcán.
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e) Tempestade ciclónica atípica: tempo atmosférico
extremadamente adverso e rigoroso producido por:
1.º Ciclóns violentos de carácter tropical, identificados pola concorrencia e simultaneidade de velocidades
de vento superiores a 96 quilómetros por hora, calculados sobre intervalos de 10 minutos, o que representa un
percorrido de máis de 16.000 metros neste intervalo, e
precipitacións de intensidade superior a 40 litros de auga
por metro cadrado e hora.
2.º Borrascas frías intensas con advección de aire
ártico identificadas pola concorrencia e simultaneidade
de velocidades de vento maiores de 84 quilómetros por
hora, igualmente calculadas sobre intervalos de 10 minutos, o que representa un percorrido de máis de 14.000
metros neste intervalo, con temperaturas potenciais que,
referidas á presión ao nivel do mar no punto costeiro
máis próximo, sexan inferiores a 6 ºC baixo cero.
3.º Tornados, definidos como borrascas extratropicais de orixe ciclónica que xeran tempestades xiratorias
producidas a causa dunha tormenta de gran violencia que
toma a forma dunha columna nubosa de pequeno diámetro proxectada da base dun cumulonimbo cara ao chan.
4.º Ventos extraordinarios, definidos como aqueles
que presenten refachos que superen os 135 km por hora.
Entenderase por refacho o maior valor da velocidade do
vento, sostida durante un intervalo de tres segundos.
f) Caídas de corpos siderais e aerólitos: impacto na
superficie do chan de corpos procedentes do espazo exterior á atmosfera terrestre e alleos á actividade humana.
g) Terrorismo: toda acción violenta efectuada coa
finalidade de desestabilizar o sistema político establecido,
ou causar temor e inseguridade no medio social en que
se produce.
h) Rebelión: feitos e actuacións a que se refiren os
artigos 472 a 484, ambos inclusive, do Código penal.
i) Sedición: feitos e actuacións a que se refiren os
artigos 544 a 549, ambos inclusive, do Código penal.
j) Motín: todo movemento acompañado de violencia dirixido contra a autoridade para obter satisfacción
de certas reivindicacións de orde política, económica ou
social, sempre que o feito non tivese carácter terrorista ou
fose considerado tumulto popular.
k) Tumulto popular: toda actuación en grupo e coa
finalidade de atentar contra a paz pública que produza
unha alteración da orde, causándolles lesións ás persoas
ou danos ás propiedades, sempre que o feito non tivese
carácter terrorista ou fose considerado motín.
2. Os datos dos fenómenos atmosféricos e sísmicos,
e de erupcións volcánicas e caídas de corpos siderais,
obteranse polo Consorcio de Compensación de Seguros
mediante informes certificados expedidos polo Instituto
Nacional de Meteoroloxía, o Instituto Xeográfico Nacional
e demais organismos públicos competentes na materia.
Nos casos de acontecementos de carácter político ou
social, así como no suposto de danos producidos por feitos ou actuacións das Forzas Armadas ou das Forzas ou
Corpos de Seguridade en tempo de paz, o Consorcio de
Compensación de Seguros poderá solicitar dos órganos
xurisdicionais e administrativos competentes información sobre os feitos.
Artigo 3. Perda de beneficios.
Para os efectos da cobertura dos riscos extraordinarios polo Consorcio de Compensación de Seguros,
enténdese que se produce unha perda de beneficios
cando, por consecuencia dalgún dos acontecementos
extraordinarios previstos neste regulamento, ten lugar
unha alteración dos resultados normais da actividade
económica do suxeito asegurado, derivada da paralización, suspensión ou redución dos procesos produtivos ou
de negocio da dita actividade. Os termos da cobertura en
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relación coa cuantificación da citada alteración e da parte
indemnizable desta, así como cos períodos de cobertura e
de indemnización, serán os previstos na póliza ordinaria,
sen prexuízo das especialidades establecidas neste regulamento, e en particular do establecido no seu artigo 10.
Para que a perda de beneficios como consecuencia
dun acontecemento dos previstos neste regulamento
resulte indemnizable polo Consorcio de Compensación
de Seguros, será necesario que unha póliza ordinaria
das previstas no artigo seguinte prevexa a súa cobertura como consecuencia dalgún dos riscos ordinarios de
incendio, explosión, roubo ou avaría ou rotura de maquinaria, e que se producise un dano directo nos bens asegurados na propia póliza ou outra distinta, e que sexan
propiedade ou estean á disposición do propio asegurado,
non quedando cubertas, polo tanto, as perdas de beneficios consecuencia de danos sufridos por outros bens ou
polos doutras persoas físicas ou xurídicas distintas do
asegurado, por razón, entre outros, dos bens ou servizos que aquelas deban e non poidan subministrar a este
como consecuencia do evento extraordinario.
Artigo 4. Pólizas con recarga obrigatoria a favor do Consorcio de Compensación de Seguros.
O seguro de riscos extraordinarios amparará, conforme legalmente se determina, os asegurados das
pólizas que se indican a continuación nas cales é obrigatoria a recarga a favor do Consorcio de Compensación de
Seguros:
a) Nos seguros contra danos: pólizas de vehículos
terrestres, vehículos ferroviarios, incendios e eventos da
natureza, outros danos nos bens (roubo, rotura de cristais,
danos a maquinaria, equipamentos electrónicos e ordenadores) e perdas pecuniarias diversas, sempre que, neste
último caso, prevexan coberturas das citadas no último
parágrafo do artigo 3, así como modalidades combinadas
deles ou cando se contraten de forma complementaria.
Non obstante, quedan excluídas, en todo caso, as pólizas
que cubran producións agropecuarias susceptibles de
aseguramento a través do sistema dos seguros agrarios
combinados por se encontraren previstas nos plans que
anualmente aproba o Goberno, calquera que sexa a delimitación das coberturas que prevexa o dito sistema, así
como as pólizas que cubran os riscos derivados do transporte de mercadorías, e da construción e montaxe, incluídas as pólizas subscritas en cumprimento da Lei 38/1999,
do 5 de novembro, do ordenación da edificación.
As pólizas que, cubrindo producións agropecuarias
non incluídas nun plan anual de seguros agrarios combinados, se encontren en vigor no momento da inclusión
daquelas nun novo plan, entenderanse excluídas da
obriga de pagar a recarga a favor do Consorcio de Compensación de Seguros e, en consecuencia, da cobertura
outorgada por este, por aplicación do parágrafo anterior,
a partir do seu vencemento ou renovación, e como moi
tarde no prazo dun ano desde a aprobación polo Goberno
do plan anual no que pasen a estar incluídas as producións afectadas.
b) Nos seguros de persoas: as coberturas de morte
ou lesións que xeren invalidez permanente parcial, total
ou absoluta amparadas por unha póliza de seguro de
accidentes, incluso se se contratase de forma combinada ou como complemento doutro seguro. Así mesmo,
enténdense incluídas, en todo caso, as pólizas que cubran
o risco de accidentes amparados nun plan de pensións
formulado conforme a Lei 8/1987, do 8 de xuño, do regulación dos plans e fondos de pensións.
Artigo 5.

Extensión da cobertura.

1. A cobertura dos riscos extraordinarios alcanzará
os mesmos bens ou persoas, así como as mesmas sumas
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aseguradas que se establecesen nas pólizas de seguro
para efectos da cobertura dos riscos ordinarios, sen
prexuízo do establecido no punto 3 deste artigo.
2. Quedan admitidos para a cobertura de riscos
extraordinarios os pactos de inclusión facultativa que
incorporan os seguintes tipos de seguro, sempre que
estes se apliquen á cobertura dos riscos ordinarios, e nos
seus mesmos termos:
a) Seguros a primeiro risco, entendéndose incluídas
as seguintes modalidades:
1.º Seguros a valor parcial.
2.º Seguros con límite de indemnización.
3.º Seguros a valor convido.
4.º Outros seguros con derrogación da regra proporcional.
b) Seguros a valor de novo ou a valor de reposición.
c) Seguros de capital flotante.
d) Seguros con revalorización automática de capitais.
e) Seguros con cláusula de marxe.
f) Seguros con cláusula de compensación de capitais
entre distintos puntos da mesma póliza, ou entre contido
e continente.
Sen prexuízo do anterior, para os efectos do previsto
no punto seguinte, o Consorcio de Compensación de
Seguros aplicará, unicamente no suposto de danos directos, a compensación de capitais dentro dunha mesma
póliza entre os correspondentes a contido e a continente.
Facúltase a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións para que, por proposta do Consorcio de Compensación de Seguros, poida admitir para estes efectos
outras cláusulas, cando a súa extensión no mercado de
seguros o aconselle.
3. Se, no momento de produción dun sinistro debido
a un acontecemento extraordinario, a suma asegurada a
valor total fose inferior ao valor do xuro asegurado, o
Consorcio de Compensación de Seguros indemnizará o
dano causado na mesma proporción en que aquela cubra
o dito xuro asegurado. Para estes efectos, teranse en
conta todos os capitais fixados para os bens sinistrados,
aínda que o estivesen en distintas pólizas das incluídas no
artigo 4, sempre que estivesen en vigor e se atopasen en
período de efecto. O anterior efectuarase de forma separada e independente para a cobertura de danos directos e
a de perda de beneficios.
4. Non obstante o disposto no punto 1, nas pólizas
que cubran danos propios aos vehículos de motor a
cobertura de riscos extraordinarios polo Consorcio de
Compensación de Seguros garantirá a totalidade do xuro
asegurable aínda que a póliza ordinaria só o faga parcialmente.
Artigo 6.

Danos excluídos.

Quedan excluídos de cobertura polo Consorcio de
Compensación de Seguros e, por tanto, non serán amparados por este, os danos ou sinistros seguintes:
a) Os que non dean lugar a indemnización segundo
a Lei 50/1980, do 8 de outubro, do contrato de seguro.
b) Os ocasionados en persoas ou bens asegurados
por contrato de seguro non incluído entre os mencionados no artigo 4.
c) Os debidos a vicio ou defecto propio da cousa
asegurada, ou á súa manifesta falta de mantemento.
d) Os producidos por conflitos armados, aínda que
non precedese a declaración oficial de guerra.
e) Os derivados da enerxía nuclear, sen prexuízo do
establecido na Lei 25/1964, do 29 de abril, reguladora de
enerxía nuclear. Non obstante o anterior, si se entenderán
incluídos todos os danos directos ocasionados nunha ins-
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talación nuclear asegurada, cando sexan consecuencia
dun acontecemento extraordinario que afecte a propia
instalación.
f) Os debidos á mera acción do tempo e, no caso de
bens total ou parcialmente somerxidos de forma permanente, os imputables á mera acción das ondas ou correntes ordinarios.
g) Os producidos por fenómenos da natureza distintos aos sinalados no artigo 1 e, en particular, os producidos por elevación do nivel freático, movemento de
ladeiras, esvaramento ou asentamento de terreos, desprendemento de rochas e fenómenos similares, salvo que
estes fosen ocasionados manifestamente pola acción da
auga de chuvia que, pola súa vez, provocase na zona unha
situación de inundación extraordinaria e se producisen
con carácter simultáneo á dita inundación.
h) Os causados por actuacións tumultuarias producidas no curso de reunións e manifestacións levadas
a cabo conforme o disposto na Lei orgánica 9/1983, do
15 de xullo, reguladora do dereito de reunión, así como
durante o transcurso de folgas legais, salvo que as citadas
actuacións puidesen ser cualificadas como acontecementos extraordinarios conforme o artigo 1.
i) Os causados por mala fe do asegurado.
j) Os derivados de sinistros cuxa ocorrencia tivese
lugar no prazo de carencia establecido no artigo 8.
k) Os correspondentes a sinistros producidos antes
do pagamento da primeira prima ou cando, do conformidade co establecido na Lei 50/1980, do 8 de outubro,
do contrato de seguro, a cobertura do Consorcio de Compensación de Seguros se atope suspendida ou o seguro
quede extinguido por falta de pagamento das primas.
l) Os indirectos ou perdas derivadas de danos directos ou indirectos, distintos da perda de beneficios delimitada neste regulamento. En particular, non quedan comprendidos nesta cobertura os danos ou perdas sufridas
como consecuencia de corte ou alteración na subministración exterior de enerxía eléctrica, gases combustibles,
fuel, gasóleo ou outros fluídos, nin calquera outro dano
ou perda indirecta distinta das citadas no parágrafo anterior, aínda que estas alteracións se deriven dunha causa
incluída na cobertura de riscos extraordinarios.
m) Os sinistros que pola súa magnitude e gravidade
sexan cualificados polo Goberno da nación como de
«catástrofe ou calamidade nacional».
Artigo 7.

Gastos complementarios.

Os gastos de eliminación de barro e extracción de
lodos, demolición, desentullo, extracción de lixiviados e
transporte a vertedoiro ou planta de residuos autorizados
serán considerados como danos ao continente asegurado.
Os gastos necesarios para depositar en vertedoiro os
bens de contido danados, incluídos os que puidesen considerarse como tóxicos ou perigosos, serán considerados
como danos ao contido asegurado.
A indemnización conxunta por gastos complementarios quedará limitada ao catro por cento da suma asegurada, e á así calculada seralle de aplicación o establecido
no artigo 5 para os supostos de infraseguro.
Non serán obxecto de cobertura os gastos de limpeza
e eliminación do barro de leitos públicos, canais, vasos de
encoros ou foxos, dragaxes de fondos mariños, e os de
obras de drenaxe de infraestruturas.
Artigo 8.

Prazo de carencia.

1. Non quedarán cubertos polo seguro de riscos
extraordinarios os danos e perdas derivadas dos fenómenos da natureza a que se refire o artigo 1 que afecten
bens asegurados por pólizas cuxa data de emisión ou de
efecto, se fose posterior, non preceda en sete días natu-
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rais a aquel en que ocorreu o sinistro. Este período de
carencia non rexerá nos seguintes casos:
a) Os de substitución da póliza, na mesma ou noutra
entidade, sen solución de continuidade, salvo na parte
que fose obxecto de aumento ou nova cobertura. Non se
entenderá que existiu interrupción da cobertura na substitución da póliza cando a emisión e comezo de efectos da
póliza posterior se producisen despois do vencemento da
anterior pero antes da suspensión de efectos desta.
b) Para a parte dos capitais asegurados que resulte
da revalorización automática prevista na póliza.
c) Nos supostos en que quede demostrada a imposibilidade de contratación anterior do seguro por inexistencia de xuro asegurable.
2. O prazo de carencia aplicarase calquera que sexa
a duración da póliza, así como, se é o caso, aos seguros
instrumentados mediante carta de garantía. Non obstante, nos supostos de seguros de duración igual ou
inferior a sete días, o período de carencia comezarase a
contar desde a data de contratación da póliza.
3. Nos seguros de persoas non será de aplicación o
anterior período de carencia.
4. Nos supostos aos que non resulte de aplicación
o período de carencia, os efectos da cobertura dos riscos
extraordinarios comezarán na data de emisión da póliza,
ou na do seu efecto, se fose posterior.
Artigo 9. Franquía.
1. No caso de danos directos, a franquía a cargo do
asegurado será:
a) Nos seguros contra danos nas cousas, dun sete
por cento da contía dos danos indemnizables producidos
polo sinistro. Non obstante, tal franquía non será de aplicación aos danos que afecten a vehículos asegurados por
póliza de seguro de automóbiles, vivendas e comunidades de propietarios de vivendas.
b) Nos seguros de persoas non se efectuará dedución por franquía.
2. No caso da cobertura de perda de beneficios, a
franquía a cargo do asegurado será a mesma prevista na
póliza, en tempo ou en contía, para danos consecuencia
de sinistros ordinarios de perda de beneficios. De existiren diversas franquías para a cobertura de sinistros ordinarios de perda de beneficios, aplicaranse as previstas
para a cobertura principal.
3. Facúltase o Ministerio de Economía para que,
cando as circunstancias o aconsellen, e logo de informe
do Consorcio de Compensación de Seguros, poida modificar o importe da franquía establecido neste artigo.

Suplemento núm. 4

c) Que se lle enviase ao Consorcio de Compensación
de Seguros copia da citada carta con anterioridade ao
sinistro e dentro dos 15 días seguintes á súa sinatura, así
como xustificación do pagamento a que se refire o parágrafo anterior.
Artigo 12.

Cláusula de cobertura.

En todas as pólizas incluídas no artigo 4 figurará unha
cláusula de cobertura polo Consorcio de Compensación
de Seguros dos riscos extraordinarios, na cal se fará
referencia expresa á facultade para o tomador do seguro
de cubrir os ditos riscos con aseguradores que reúnan
as condicións exixidas pola lexislación vixente. A dita
cláusula será aprobada pola Dirección Xeral de Seguros e
Fondos de Pensións por proposta do Consorcio de Compensación de Seguros, e publicarase no «Boletín Oficial
del Estado». Non será válida ningunha outra cláusula ou
pacto que puidese conter a póliza ordinaria en relación
coa cobertura dos riscos extraordinarios polo Consorcio
de Compensación de Seguros.
Artigo 13. Tarifa de recargas do seguro de riscos extraordinarios.
1. As tarifas de recargas do seguro de riscos extraordinarios que deben satisfacer obrigatoriamente os asegurados ao Consorcio de Compensación de Seguros,
que deberán ser individualizadas para a cobertura dos
danos directos e para a da perda de beneficios, serán
aprobadas pola Dirección Xeral de Seguros e Fondos
de Pensións por proposta do Consorcio de Compensación de Seguros e publicaranse no «Boletín Oficial del
Estado».
2. As citadas tarifas deberán respectar os principios
de equidade e suficiencia fundados nas regras da técnica
aseguradora, e estar baseadas en principios de compensación entre tipos de bens ou de riscos, zonas xeográficas
e graos de exposición.
Artigo 14. Información que se debe facilitar ao Consorcio de Compensación de Seguros.
As entidades aseguradoras que operen nos ramos
de seguro con recarga obrigatoria a favor do Consorcio
de Compensación de Seguros deberánlle facilitar á dita
entidade pública empresarial a información relativa ás
pólizas, riscos, garantías, coberturas, cláusulas e capitais
que afecten as ditas operacións nos modelos que para o
efecto aprobe a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións por proposta do Consorcio de Compensación de
Seguros.

Artigo 10. Valoración dos danos.
A valoración das perdas derivadas dos acontecementos extraordinarios realizaraa o Consorcio de Compensación de Seguros, sen que este quede vinculado polas
valoracións que, se é o caso, realizase a entidade aseguradora que cubrise os riscos ordinarios.
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Artigo 11. Cartas de garantía.

A comunicación da Comisión Europea (2001/ C 322/
03), publicada no Diario Oficial das Comunidades Europeas número C 322, do 27 de novembro de 2001, facía
público o contravalor dos limiares correspondentes aos
contratos públicos de obras, subministracións e servizos
e aos contratos suxeitos ao Acordo sobre contratación
pública a partir do 1 de xaneiro de 2002.
Facendo uso do establecido na disposición adicional
segunda da Lei de contratos das administracións públicas, texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, e na disposición derradeira

Para que unha carta de garantía goce da cobertura de
riscos extraordinarios, será necesario:
a) Que nela se precisen os bens que deben asegurarse, o capital asegurado e a duración, que en ningún
caso poderá ser superior a tres meses, prazo dentro do cal
se deberá formalizar a póliza.
b) Que o asegurado pagase efectivamente unha
cantidade á conta da prima que se aproxime ao importe
desta.

ORDE HAC/429/2004, do 13 de febreiro, pola
que se fan públicos os límites dos distintos
tipos de contratos para efectos da contratación
administrativa a partir do 1 de xaneiro de 2004.
(«BOE» 48, do 25-2-2004.)

