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s’atorgarà d’acord amb el que preveu l’article 87.1, 
per a activitats de reassegurança de vida, activitats 
de reassegurança diferent de la de vida, o per a tot 
tipus d’activitats de reassegurança, i també els serà 
aplicable el que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 
5 i l’apartat 2 de l’article 58, ambdós d’esta Llei.

2. L’autorització de les sucursals determinarà la 
inscripció en el registre administratiu previst en 
l’article 74 d’esta Llei.

3. En l’exercici de la seua activitat hauran 
d’ajustar-se a les condicions establides en l’article 58 
bis d’esta Llei.

A les sucursals d’entitats reasseguradores domi-
ciliades en tercers països se’ls aplicarà el que dispo-
sen els articles 88 i 89 d’esta Llei i, en cas de liquida-
ció, no es regiran pel que disposen els articles 28 i 
següents.

4. La Direcció General d’Assegurances i Fons 
de Pensions informarà la Comissió Europea i a les 
autoritats competents d’altres Estats membres de 
l’Espai Econòmic Europeu en els supòsits establits 
en l’article 77.2 d’esta Llei, quan afecten entitats 
reasseguradores.»

Deu. L’apartat 2 de la disposició addicional tercera, 
«Col·laboradors en l’activitat asseguradora», queda 
redactat en els termes següents:

«2. Els auditors tindran l’obligació de comuni-
car en el termini establit en la normativa reguladora 
d’auditoria de comptes a la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions qualsevol fet o 
decisió sobre una entitat asseguradora o reassegu-
radora del que hagen tingut coneixement en 
l’exercici de la seua funció d’auditoria practicada a 
esta o a una altra entitat amb què la dita entitat asse-
guradora o reasseguradora tinga un vincle estret, 
quan el citat fet o decisió puga constituir una viola-
ció greu de la normativa d’ordenació i supervisió de 
les assegurances privades, o perjudicar la conti-
nuïtat de l’exercici de la seua activitat o, en últim 
terme, implicar l’abstenció de l’opinió de l’auditor, o 
una opinió desfavorable o amb reserves, o impedir 
l’emissió de l’informe d’auditoria.»

Onze. En la disposició addicional quinta «Validesa de 
l’autorització administrativa en tot l’Espai Econòmic Euro-
peu» s’afig, al final del seu contingut actual, un paràgraf 
amb la redacció següent:

«L’autorització administrativa concedida a enti-
tats reasseguradores amb anterioritat al 10 de des-
embre de 2005 serà valida en tot l’Espai Econòmic 
Europeu en els termes de l’article 58, en la redacció 
donada a este per 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’afig una disposició addicional onze amb la 
redacció següent:

«Disposició addicional onze. Entitats amb comesa 
especial.

Reglamentàriament podran aprovar-se les nor-
mes que regulen l’autorització administrativa i 
l’exercici de l’activitat de les entitats amb comesa 
especial a què es referix l’article 1.3, paràgraf l), 
d’esta Llei, que, en tot cas, hauran d’indicar:

a) l’àmbit de l’autorització;
b) les condicions obligatòries que hauran 

d’incloure’s en 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 posseïsquen una participació qualificada 
en l’entitat amb comesa 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, pru-
dencial i d’informació estadística;

g) les exigències de solvència d’estes enti-
tats.»

Tretze. Modificacions de la disposició final primera, 
«Bases de l’ordenació d’assegurances i competències 
exclusives de l’Estat».

Es modifiquen les següents referències a preceptes 
que no tenen caràcter de bàsics, contingudes en l’apartat 
1.a) de la disposició final primera d’esta Llei:

«a) la referència als “apartats 5 i 7 de l’article 25” 
se substituïx pels “apartats 5, 7 i 8 de l’article 25”,

b) se suprimix la referència a l’”article 58”.».

Disposició derogatòria.

A l’entrada en vigor d’esta 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 d’un rang inferior, que  s’oposen al que 
disposa esta Llei.

Disposició final primera. Bases de l’ordenació de les 
assegurances.

A l’efecte del que disposa l’article 149.1.11a i 13a de la 
Constitució, les disposicions contingudes en la present 
Llei tenen la consideració de bases de l’ordenació de les 
assegurances, excepte l’apartat cinc de l’article únic.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Esta Llei entrarà en vigor el 9 de desembre de 2007.

Per tant,

Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 2 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 12871 CORRECCIÓN d’errata de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als 
Servicis Públics. («BOE» 158, de 3-7-2007.)

Advertida errata en la publicació de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servi-
cis Públics, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»  
suplement en valencià número 3, de 2 de juliol de 2007, es 
procedix a efectuar l’oportuna rectificació:

En la pàgina 510, segona 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’estruc-
tura en cinc títols». 


