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Disposición adicional única. Tipo de xuro técnico aplica-
ble aos contratos de seguro que instrumenten com-
promisos por pensións das empresas con traballado-
res a teor do establecido na disposición adicional 
primeira do texto refundido da Lei de regulación dos 
plans e fondos de pensións, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 1/2002, do 29 de novembro.

Conforme o establecido no punto 2 do artigo 33 do 
Regulamento sobre a instrumentación dos compromisos 
por pensións das empresas cos traballadores e beneficia-
rios, aprobado polo Real decreto 1588/1999, do 15 de 
outubro, o tipo de xuro técnico aplicable aos contratos de 
seguro regulados no seu capítulo III será o que resulte da 
aplicación das normas contidas no Regulamento de orde-
nación e supervisión dos seguros privados, aprobado 
polo Real decreto 2486/1998, do 20 de novembro.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogados os artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 
da Orde do 23 de decembro de 1998, pola que se desen-
volven determinados preceptos da normativa reguladora 
dos seguros privados e se establecen as obrigacións de 
información como consecuencia da introdución do euro; 
a Orde do 24 de xullo de 2001, pola que se aproban os 
modelos de información que subministrarán as entidades 
aseguradoras; a Orde ECO/77/2002, do 10 de xaneiro, pola 
que se modifica a Orde do 23 de decembro de 1998 pola 
que se desenvolven determinados preceptos da norma-
tiva reguladora dos seguros privados e se establecen as 
obrigacións de información como consecuencia da intro-
dución do euro, e se desenvolve a norma de valoración 
5.ª 2.2 do Plan de contabilidade das entidades asegurado-
ras; e cantas disposicións de igual ou inferior rango se 
opoñan ao disposto nesta orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no Boletín Oficial del Estado.

Os requisitos previstos para os activos financeiros 
estruturados nos artigos 9, 10, 11 e 12 só serán exixibles 
cando fosen contratados a partir da entrada en vigor 
desta orde.

Madrid, 16 de febreiro de 2007.–O vicepresidente 
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda, 
Pedro Solbes Mira. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 3691 RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2007, da 
Dirección Xeral de Transportes por Estrada, 
pola que se rectifican os modelos oficiais de 
certificados de capacitación profesional previs-
tos no anexo A da Orde do 28 de maio de 1999. 
(«BOE» 46, do 22-2-2007.)

A Orde do 28 de maio de 1999 pola que se desenvolve o 
capítulo I do título II do Regulamento da Lei de ordenación 
dos transportes terrestres, en materia de expedición de cer-
tificados de capacitación profesional, no seu anexo A inclúe 
o modelo oficial de certificado de capacitación profesional. 
Na nota (1) a pé de páxina no citado anexo constan os distin-
tivos dos Estados membros da Unión Europea, facéndose 
referencia expresa a cada un. Como consecuencia da poste-
rior adhesión de novos Estados faise necesario modificar a 

indicada nota incorporando así ao ordenamento interno os 
correspondentes preceptos das directivas 2004/66/CE do 
Consello, do 26 de abril de 2004, pola que se adaptan as 
directivas 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE 
do Parlamento Europeo e do Consello e as directivas 77/388/
CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE do Con-
sello, nos ámbitos da libre circulación de mercadorías, a 
libre prestación de servizos, a agricultura, a política de trans-
portes e a fiscalidade, como consecuencia da adhesión da 
República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, 
Malta, Polonia, Eslovenia e Eslovaquia; 2006/103/CE do Con-
sello, do 20 de novembro de 2006, pola que se adaptan 
determinadas directivas no ámbito da política de transporte, 
con motivo da adhesión de Bulgaria e Romanía.

Na súa virtude, esta dirección xeral resolveu:

A nota (1) a pé de páxina do anexo A da Orde do 28 de 
maio de 1999 pola que se desenvolve o capítulo I do título 
II do regulamento da Lei de ordenación dos transportes 
terrestres, en materia de expedición de certificados de 
capacitación profesional, substitúese pola seguinte:

«(1) Distintivo do Estado: (B) Bélxica, (BG) Bulgaria, 
(CZ) República Checa, (DK) Dinamarca, (D) Alemaña, 
(EST) Estonia, (GR) Grecia, (E) España, (F) Francia, (IRL) 
Irlanda, (I) Italia, (CY) Chipre, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) 
Luxemburgo, (H) Hungría, (M) Malta, (NL) Países Baixos, 
(A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugal, (RO) Romanía, 
(SLO) Eslovenia, (SK) Eslovaquia, (FIN) Finlandia, (S) Sue-
cia, (UK) Reino Unido.»

Madrid, 25 de xaneiro de 2007.–O director xeral de 
Transportes por Estrada, Juan Miguel Sánchez García. 

MINISTERIO DA VIVENDA

 3698 ORDE VIV/361/2007, do 14 de febreiro, pola que 
se establecen as condicións, os requisitos e o 
procedemento aplicables á concesión das sub-
vencións excepcionais en materia de vivenda, 
para reparar os danos causados polos incen-
dios forestais na Comunidade Autónoma de 
Galicia, ao abeiro do Real decreto lei 8/2006, 
do 28 de agosto. («BOE» 46, do 22-2-2007.)

A vaga de incendios acaecidos na Comunidade Autó-
noma de Galicia durante os días 4 ao 14 de agosto de 
2006 tivo graves repercusións, xa que os lumes se produ-
ciron en zonas moi próximas a núcleos urbanos e ás 
vivendas no ámbito rural, o que, en ocasións, fixo necesa-
rio o seu desaloxo.

Para efectos de paliar os danos ocasionados, adop-
touse o Real decreto lei 8/2006, do 28 de agosto, polo que 
se aproban medidas urxentes en materia de incendios 
forestais na Comunidade Autónoma de Galicia.

O seu artigo 9 dedícase ás axudas excepcionais en 
materia de vivenda, tanto para aluguer de vivendas como 
para a reparación, rehabilitación e reconstrución destas e 
faculta o Ministerio de Vivenda para regular o procede-
mento da súa concesión, así como para establecer deter-
minados requisitos dos solicitantes.

Pola súa parte, a disposición derradeira segunda do 
Real decreto lei 8/2006, do 28 de agosto, faculta os distin-
tos titulares dos departamentos ministeriais, no ámbito 
das súas respectivas competencias, para ditar as disposi-
cións necesarias e establecer os prazos para a execución 
das medidas previstas nel.

Na tramitación déuselles audiencia ás organizacións e 
asociacións recoñecidas pola lei que agrupan ou repre-


