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comptable, patrimonial, de control financer i contrac-
tació. En cap cas podran disposar de facultats que 
impliquen l’exercici d’autoritat pública.

2. Les societats mercantils estatals, amb forma de 
societat anònima, el capital de les quals siga en la seua 
totalitat de titularitat, directa o indirecta, de l’Administra-
ció General de l’Estat o dels seus Organismes públics, 
seran regides pel títol VII de la Llei del Patrimoni de les 
Administracions Públiques i per l’ordenament jurídic 
privat, excepte en les matèries en què se’ls aplique la 
normativa pressupostària, comptable, de control finan-
cer i de contractació.» 

Disposició final segona. Títols competencials.

1. Les següents disposicions d’esta llei es dicten 
a l’empara de l’article 149.1.6a de la Constitució, i són 
d’aplicació general l’article 43 i article 110, apartat 3.

2. Les següents disposicions d’esta llei es dicten a 
l’empara de l’article 149.1.8a de la Constitució, i s’apli-
quen generalment, sense perjuí del que disposen els 
drets civils forals o especials, allí on existisquen: article 
4; article 5, apartats 1, 2 i 4; article 7, apartat 1; article 15; 
article 17; article 18; article 20, apartats 2 i 3; article 22; 
article 23; article 30, apartats 1 i 2; article 37, apartats 1, 
2 i 3; article 38, apartats 1 i 2; article 39; article 40; article 
49; article 53; article 83, apartat 1; article 97; article 98; i 
article 99, apartat 1.

3. La disposició addicional tercera d’esta Llei es 
dicta a l’empara de la competència atribuïda a l’Estat per 
l’article 149.1.17a de la Constitució sobre el «règim eco-
nòmic de la Seguretat Social», i és d’aplicació general.

4. Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 24 d’esta llei es 
dicten a l’empara de la competència atribuïda a l’Estat 
per l’article 149.1.18a de la Constitució sobre la «legisla-
ció d’expropiació forçosa», i és d’aplicació general.

5. Tenen el caràcter de legislació bàsica, d’acord 
amb el que preceptua l’article 149.1.18a de la Constitu-
ció, les següents disposicions d’esta llei: article 1; article 
2; article 3; article 6; article 8, apartat 1; article 27; article 
28; article 29, apartat 2; article 32, apartats 1 i 4; article 
36, apartat 1; article 41; article 42; article 44; article 45; 
article 50; article 55; article 58; article 61; article 62; ar-
ticle 84; article 91, apartat 4; article 92, apartats 1, 2 i 4; 
article 93, apartats 1, 2, 3 i 4; article 94; article 97; article 
98; article 100; article 101, apartats 1, 3 i 4; article 102, 
apartats 2 i 3; article 103, apartats 1 i 3; article 106, apar-
tat 1; article 107, apartat 1; article 109, apartat 3; article 
121, apartat 4; article 183; article 184; article 189; article 
190; article 191; disposició transitòria primera, apartat 1; 
disposició transitòria quinta.

Disposició final tercera. Caràcter bàsic de les normes 
de desplegament.

Les normes que es promulguen en desplegament 
d’esta llei podran tindre caràcter de bàsiques quan 
constituïsquen el complement necessari d’articles que 
tinguen atribuït el dit caràcter de conformitat amb el 
que establix la disposició final segona d’esta llei i així 
s’assenyale en la pròpia norma de desplegament.

Disposició final quarta. Competències de gestió dels 
béns de domini públic.

1. Els departaments ministerials i organismes pú-
blics a què corresponga la gestió i administració del do-

mini públic estatal de carreteres, ferrocarrils, aeroports, 
ports, muntanyes, aigües, mines, zona marítimoterres-
tre, domini públic radioelèctric i la resta de propietats 
administratives especials, exerciran les competències 
establides en la seua legislació específica.

2. Quan l’administració i gestió dels béns a què 
es referix l’apartat anterior estiga atribuïda a una entitat 
pública empresarial que tinga atribuïdes facultats per a la 
seua alienació, o als organismes públics Ports de l’Estat i 
Autoritats Portuàries, la desafectació d’estos haurà de co-
municar-se al director general del Patrimoni de l’Estat.

Disposició final quinta. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

1. El Consell de Ministres podrà dictar les normes re-
glamentàries i disposicions de caràcter general necessàri-
es per al desplegament i aplicació d’esta llei. De la mateixa 
manera, per reial decret es regularan les especialitats del 
règim jurídic patrimonial dels béns informàtics.

2. S’autoritza el ministre d’Hisenda per a regular 
els procediments i els sistemes que permeten l’aplicació 
de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics a la ges-
tió patrimonial i a la protecció i defensa del Patrimoni 
de l’Estat.

Disposició final sexta. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor als tres mesos de la 
seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, 

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 3 de novembre del 2003.

JUAN CARLOS R.  

   El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

20255  CORRECCIÓ d’errors de la Llei 25/2003, de 15 
de juliol, per la qual s’aprova la modificació del 
Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comunitat 
Foral de Navarra. («BOE», 264, de 4-11-2003.)

Advertits errors i errates en la Llei 25/2003, de 15 de 
juliol, per la qual s’aprova la modificació del Conveni 
Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 169, 
de 16 de juliol de 2003, es procedix a efectuar les opor-
tunes rectificacions:

En la pàgina 27734, segona columna, en l’article 
51.2, segon paràgraf, on diu: «...nombrados para un oerí-
odo...», ha de dir: «...nombrados para un período...».

En la pàgina 27737, primera columna, en l’article 
65.2.a), on diu:
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En la pàgina 27737, segona columna, en l’article 
65.2.c), on diu:
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En la pàgina 27741, en l’annex I «Determinació de 
l’aportació de Navarra de l’any base 2000», en la colum-
na «Milers de pessetes», on diu: «111.969.209», ha de dir: 
«—111.969.209».

20330  LLEI 34/2003, de 4 de novembre, de Modifi-
cació i Adaptació a la Normativa Comunitària 
de la Legislació d’Assegurances Privades. 
(«BOE» 265, de 5-11-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’activitat asseguradora privada ha experimentat 
una intensa transformació reflectida en les disposici-
ons legals i reglamentàries aprovades en els últims 
anys, que han tingut com a objecte incorporar el dret 
comunitari d’assegurances, modernitzar el sector en lí-
nia de convergència amb els altres Estats membres de 
l’Espai Econòmic Europeu i, com a última justificació, 
fomentar el desenrotllament i l’expansió del mercat de 
les assegurances privades.

Esta llei té com a finalitat continuar amb eixe procés 
de canvi legislatiu impulsat en esta, com altres vegades, 
per la normativa comunitària.

Les modificacions que ara s’introduïxen sorgixen 
de la necessitat d’adaptar la Llei 30/1995, de 8 de 
novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegu-
rances Privades, a les noves directives comunitàries 
aprovades en l’àmbit del sector d’assegurances: la 
Directiva 2001/17/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 19 de març del 2001, relativa al sanejament 
i a la liquidació de les companyies d’assegurances; 
la Directiva 2002/13/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 5 de març del 2002, per la qual es mo-
difica la Directiva 73/239/CEE del Consell pel que fa 
als requisits del marge de solvència de les empreses 
d’assegurances distintes de l’assegurança de vida, i 
finalment, la Directiva 2002/83/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 5 de novembre del 2002, sobre 
l’assegurança de vida.

Esta última directiva refon la normativa comunitària 
sobre l’assegurança de vida, inclosa la Directiva 2002/12/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de març del 

2002, per la qual es modifica la Directiva 79/267/CEE del 
Consell pel que fa als requisits del marge de solvència 
de les empreses d’assegurances de vida.

D’altra banda, la Directiva 2002/65/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 23 de setembre del 
2002, relativa a la comercialització a distància de ser-
vicis financers destinats als consumidors i per la qual 
es modifiquen la Directiva 90/619/CEE del Consell i les 
Directives 97/7/CE i 98/27/CE, introduïx una modificació 
en la Directiva 90/619/CEE del Consell, de 8 de novembre 
de 1990, sobre la coordinació de les disposicions legals, 
reglamentàries i administratives relatives a l’assegurança 
directa de vida (Segona directiva d’assegurances de vida).

II

La incorporació a l’ordenament jurídic espanyol 
del contingut de la Directiva 2001/17/CE, de 19 de març 
del 2001, relativa al sanejament i a la liquidació de les 
companyies d’assegurances, suposa la modificació de 
la normativa que dins d’aquell es destina a regular la 
liquidació de les entitats asseguradores, així com deter-
minats aspectes de les mesures de control especial que 
respecte a estes entitats poden adoptar-se.

La directiva té com a finalitat establir normes coor-
dinades a escala comunitària, tant per als procediments 
de liquidació com per a les mesures de sanejament, a 
fi d’aconseguir un correcte funcionament del mercat 
interior alhora que millora la protecció dels creditors. 
Es garantix així el reconeixement mutu de les mesures 
de sanejament i les normes en matèria de liquidació 
adoptades pels Estats membres, alhora que s’assegura 
la cooperació necessària entre estos Estats, sense que 
amb això es pretenga harmonitzar la legislació nacional 
aplicable a estes mesures i procediments.

En este sentit complementa les directives d’assegu-
rances existents en què, si bé es preveu una autorització 
administrativa única d’abast comunitari, no s’inclouen 
normes de coordinació en cas d’adopció de procedi-
ments de liquidació o de mesures de sanejament res-
pecte a entitats d’assegurances. Cal observar, com la 
directiva assenyala, que les entitats d’assegurances es-
tan excloses explícitament, com igualment ocorre amb 
altres institucions financeres, de l’àmbit d’aplicació del 
Reglament (CE) 1346/2000, del Consell, de 29 de maig 
del 2000, sobre els procediments d’insolvència.

Finalment, cal assenyalar que l’àmbit territorial 
d’aplicació de les disposicions de la directiva comprén 
tot l’Espai Econòmic Europeu, d’acord amb la Decisió 
del Comité Mixt de l’Espai Econòmic Europeu, de 6 de 
desembre del 2002, pel qual es modifica l’annex IX de 
l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu.

III

La Directiva 2002/12/CE (actualment derogada i el 
contingut de la qual ha sigut incorporat a la Directiva 
2002/83/CE) i la Directiva 2002/13/CE han modificat els 
requisits del marge de solvència de les empreses d’as-
segurances de vida i d’assegurances distintes de la de 
vida, respectivament.

El seu objectiu és reforçar les garanties per als as-
segurats per mitjà de l’enfortiment dels requeriments 
de marge de solvència. Els requeriments actuals de 
solvència, basats en uns principis simples i dotats de 
gran transparència, han presentat certes debilitats en 


