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so�iciten i després de complir el que establix l’apartat 4
de l’article 91 i l’apartat 6 de l’article 95, respectivament,
de la Llei 17/1999, de 18 de maig, podran firmar un
únic compromís fins al 31 de desembre del 2003, a
la finalització del qual cessaran en la relació de servicis
professionals.

Als efectes d’este reial decret llei, queda en suspens
fins al 31 de gener del 2003 la finalització d’aquells
compromisos que la tenen fixada per al dia 31 de desem-
bre del 2002 i per a qualsevol data del mes de gener
del 2003.

En les convocatòries de l’any 2003 de promoció inter-
na dels militars de complement i dels militars profes-
sionals de tropa i marineria, quedaran exempts dels límits
d’edat, ocupació i nombre de convocatòries que establix
la Llei 17/1999, de 18 de maig, i la convocatòria de
l’any 2003 d’accés a una relació de servicis de caràcter
permanent dels militars professionals de tropa i mari-
neria, no se’ls aplicarà la limitació en el nombre de con-
vocatòries i en la titulació que establix l’article 96 de
l’esmentada Llei 17/1999, de 18 de maig.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de desembre del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

2510 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 44/2002, de 22
de novembre, de Mesures de Reforma del Sis-
tema Financer. («BOE» 33, de 7-2-2003.)

Havent advertit errors en la Llei 44/2002, de 22 de
novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 281,
de 23 de novembre del 2002, i en el suplement en
llengua valenciana número 4, de 23 de novembre
del 2002, s’efectuen les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua valenciana:

En la pàgina 590, segona columna, en l’article 33,
penúltima línia del paràgraf primer, on diu: «...un nou parà-
graf, la f), ...», ha de dir: «...un nou paràgraf, el f), ...».

En la pàgina 613, primera columna, en la disposició
addicional segona, 3, línia dotze, on diu: «...podran cele-
brar uns o diversos convenis...», ha de dir: «...podran
celebrar un o diversos convenis...».

En la pàgina 614, primera columna, en la disposició
addicional sèptima, primera línia, on diu: «b) El compli-
ment per l’entitat asseguradora...», ha de dir: «b) L’in-
compliment per l’entitat asseguradora...».

En la pàgina 616, segona columna, en la disposició
addicional setze, primer paràgraf, quinta línia, on diu:
«...Direcció General d’Assegurances...», ha de dir: «...Di-
recció General d’Assegurances i Fons de Pensions...».

En la pàgina 618, primera columna, en la disposició
transitòria tercera, apartat tercer, sèptima línia, on diu:
«...moment en què es produïsca a l’entrada en vigor de
la present Llei,...», ha de dir: «...moment en què es pro-
duïsca l’entrada en vigor de la present Llei,...».

En la pàgina 620, primera columna, en la disposició
derogatòria única, paràgraf e), tercera línia, on diu: «...l’a-
partat 3 i el paràgraf 4 de l’article 62...», ha de dir:
«...l’apartat 3 i l’apartat 4 de l’article 62...».

3706 REIAL DECRET LLEI 1/2003, de 21 de febrer,
pel qual s’adopten mesures urgents per a
reparar els danys causats per les inundacions
produïdes per desbordaments en la conca del
riu Ebre durant els dies 4 al 10 de febrer
del 2003. («BOE» 46, de 22-2-2003.)

Durant els dies 4 al 10 del mes de febrer del 2003,
una sèrie de fenòmens adversos ha deixat sentir els seus
efectes sobre la conca del riu Ebre, produint importants
inundacions derivades de desbordaments en la conca
del citat riu, que han provocat danys en béns de titularitat
pública i privada.

La magnitud dels fets i les seues conseqüències obli-
guen els poders públics, des del principi constitucional
de solidaritat i per aplicació dels d’equitat i igualtat de
tracte en relació amb situacions precedents, a l’actuació
i a l’adopció, per a les zones afectades, d’un conjunt
de mesures pa�iatives i reparadores concordants amb
les adoptades anteriorment en ocasions semblants, a
fi d’afavorir el restabliment dels servicis, la reparació de
danys produïts i el retorn a la normalitat de les zones
sinistrades per les inundacions.

L’objectiu, per tant, d’esta norma és aprovar un catà-
leg de mesures que afecten diversos Departaments
ministerials i comprenen aspectes molt diferents, perquè
mentres que unes es dirigixen a disminuir les càrregues
tributàries, altres, com la concessió de crèdits privilegiats,
intenten pa�iar l’impacte en les empreses i particulars
afectats.

D’altra banda, les pèrdues de producció ocasionades
per les citades inundacions en els cultius i territoris afec-
tats configuren, per la magnitud dels danys ocasionats,
una situació equiparable a la de desastre natural, en
els termes establits per les directrius comunitàries sobre
ajudes estatals al sector agrari.

Tenint en compte que estes contingències no tenen
cobertura completa en el marc de l’assegurança agrària
combinada, es fa necessari arbitrar mesures pa�iatives
adequades, d’acord amb la naturalesa i incidència dels
danys ocasionats en les produccions dels territoris afec-
tats i en les rendes dels agricultors.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda
en l’article 86 de la Constitució, a proposta del vice-
president primer del Govern i ministre de la Presidència,
del vicepresident segon del Govern per a Assumptes
Econòmics i ministre d’Economia i dels ministres de Jus-
tícia, d’Hisenda, de l’Interior, de Foment, de Treball i
Assumptes Socials, d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
d’Administracions Públiques i de Medi Ambient i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seua
reunió del dia 21 de febrer del 2003,

D I S P O S E :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures establides en el present Reial Decret
Llei s’aplicaran a la reparació dels danys ocasionats per
les inundacions produïdes pels desbordaments en la con-
ca del riu Ebre entre els dies 4 i 10 de febrer del 2003.

Els termes municipals i nuclis de població afectats
de les Comunitats Autònomes de Cantàbria, Caste-
lla-Lleó, País Basc, La Rioja, Navarra i Aragó als quals
concretament s’apliquen les mesures a�udides seran
determinades per Orde del ministre de l’Interior.

2. A l’efecte de les referides actuacions reparadores,
s’entendran també inclosos aquells altres termes muni-
cipals o nuclis de població en què, per a la correcta
execució de les obres necessàries, siguen imprescindi-
bles les actuacions dels Departaments ministerials com-
petents.


