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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 entitats 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 assegurances 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’incloure 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, prudencial 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.
assegurances.

Bases de l’ordenació de les

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.
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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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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’Estat» 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 rectificació 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’estructura en cinc títols».

MINISTERI DE L’INTERIOR
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ORDRE INT/1956/2007, de 28 de juny, per la qual
es determinen els municipis als quals són aplicables 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 desbordaments 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’article 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 concretament 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:

