
Suplemento núm. 12 Luns 2 decembro 2002 1689

dereito español á Directiva 88/357/CEE sobre liberdade
de servicios en seguros distintos ó de vida e de actua-
lización da lexislación de seguros privados, así como
a inclusión como ramo de seguro con recarga obrigatoria
do de perdas pecuniarias diversas, establecida no arti-
go 7 da propia norma, entrarán en vigor na data que
determine a disposición regulamentaria a que se refire
o segundo parágrafo do número 1 do citado artigo 6.

Disposición derradeira cuarta. Elaboración de textos
refundidos.

Primeiro. Autorízase o Goberno para que, no prazo
dun ano desde a entrada en vigor desta lei, elabore os
correspondentes textos refundidos da Lei 24/1988,
do 28 de xullo, do mercado de valores, a Lei 26/1988,
do 29 de xullo, sobre disciplina e intervención das enti-
dades de crédito, e a Lei 30/1995, do 8 de novembro,
de ordenación e supervisión dos seguros privados.

Segundo. Esta delegación inclúe a facultade de
regularizar, aclarar e harmoniza-los textos legais que
deben ser refundidos.

Polo tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 22 de novembro de 2002.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno
en funcións,

MARIANO RAJOY BREY

22808 CORRECCIÓN de erratas da Lei 38/2002,
do 24 de outubro, de reforma parcial da Lei
de axuizamento criminal, sobre procedemento
para o axuizamento rápido e inmediato de
determinados delictos e faltas, e de modifica-
ción do procedemento abreviado. («BOE» 281,
do 23-11-2002.)

Advertidas erratas na Lei 38/2002, do 24 de outubro,
de reforma parcial da Lei de axuizamento criminal, sobre
procedemento para o axuizamento rápido e inmediato
de determinados delictos e faltas, e de modificación do
procedemento abreviado, publicada no «Boletín Oficial
del Estado», suplemento número 11 en lingua galega,
do 1 de novembro, procédese a efectua-las oportunas
rectificacións:

Na páxina 1504, segunda columna, no artigo 773.1,
segundo parágrafo, onde di: «... así como instar desta
a adopción...», debe dicir: «... así como instar deste a
adopción...».

22809 REAL DECRETO LEI 7/2002, do 22 de novem-
bro, sobre medidas reparadoras en relación co
accidente do buque «Prestige». («BOE» 281,
do 23-11-2002.)

Como consecuencia do accidente sufrido polo buque
«Prestige» o pasado día 13 de novembro, leváronse a
cabo unha serie de actuacións excepcionais e urxentes,
dirixidas a diminuí-lo impacto ambiental nas zonas afec-
tadas pola contaminación de hidrocarburos producida.

A magnitude dos feitos e os seus efectos prexudiciais
esixen, desde o principio constitucional de solidariedade,
unha actuación inmediata dos poderes públicos para a
posta en marcha dun conxunto de medidas paliativas
e reparadoras, co fin de recuperar canto antes a nor-
malidade na zona sinistrada.

Sen prexuízo das accións concretas que se realicen
en colaboración con outras administracións públicas
afectadas, este real decreto lei adopta un conxunto de
medidas de moi distinta natureza, aínda que con idéntica
finalidade, consistentes na reducción de cargas fiscais
e de Seguridade Social e na apertura de liñas especiais
de crédito para as empresas, así como na minoración
do impacto negativo do accidente na economía dos tra-
balladores afectados.

Na súa virtude, en uso da autorización contida no
artigo 86 da Constitución, por proposta do vicepresi-
dente primeiro do Goberno e ministro da Presidencia
e do vicepresidente segundo do Goberno e ministro de
Economía, e dos ministros de Facenda, Fomento, Tra-
ballo e Asuntos Sociais, Agricultura, Pesca e Alimen-
tación, Medio Ambiente e Ciencia e Tecnoloxía, e logo
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 22 de novembro de 2002,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Ámbito de aplicación.

Este real decreto lei ten por obxecto adoptar medidas
destinadas a palia-los efectos derivados do accidente
sufrido polo buque «Prestige» o día 13 de novembro
de 2002.

As medidas que nesta norma se establecen en nin-
gún caso supoñen recoñecemento de responsabilidade
do Estado polos referidos danos e adóptanse sen prexuí-
zo do dereito que asiste o Estado para reclamar dos
responsables o importe das indemnizacións que corres-
pondan.

Por orde do vicepresidente primeiro do Goberno e
ministro da Presidencia, por proposta do delegado do
Goberno en Galicia, determinarase, para os efectos pre-
vistos neste real decreto lei, o ámbito territorial de apli-
cación das medidas por referencia ós termos municipais
e núcleos de población afectados.

Artigo 2. Danos en infraestructuras públicas.

Facúltanse os titulares dos departamentos ministeriais
competentes por razón da materia para declarar zona
de actuación especial as áreas afectadas, con obxecto
de que os ditos departamentos, os seus organismos autó-
nomos e entidades públicas dependentes destes poidan
levar a cabo as restauracións que procedan.

Para os efectos indicados, decláranse de emerxencia
as obras que executarán tales departamentos para repa-
ra-los danos causados en infraestructuras de titularidade
estatal comprendidas no seu ámbito de competencias.

Artigo 3. Beneficios fiscais.

1. Os suxeitos pasivos do imposto sobre actividades
económicas que realicen, dentro do ámbito territorial
que delimite a orde ministerial a que se refire o artigo 1
deste real decreto lei, actividades de entrega de bens
ou prestacións de servicios suxeitas ó dito imposto e
sinaladas polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación como directamente relacionadas coa práctica das
actividades pesqueiras, o marisqueo ou a acuicultura que
se atopen paralizadas como consecuencia das medidas
de prohibición da pesca e marisqueo adoptadas pola
Comunidade Autónoma de Galicia ou pola Administra-


