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El Centre Nacional compta amb el Banc Nacional de
Línies Ce�ulars que s’encarrega de l’elaboració, l’emma-
gatzemament, la conservació i la gestió de línies ce�ulars
de tipus divers, d’acord amb les normes i els estàndards
que determini la legislació nacional i internacional.

Dependent del Centre Nacional, hi ha la Comissió
de Seguiment i Control de Donació i Utilització de Cè�u-
les i Teixits Humans. Les seves competències, requisits
de creació i funcionament s’han d’establir per reglament.
Aquesta Comissió substitueix la Comissió Nacional de
Donació i Utilització d’Embrions i Fetus que preveu la
Llei 42/1988, de 28 de desembre, de donació i utilització
d’embrions i fetus humans o de les seves cè�ules, teixits
o òrgans.

Disposició final primera. Destinació dels preembrions
crioconservats anteriorment a l’entrada en vigor d’a-
questa Llei.

1. Les parelles progenitores, o la dona, si s’escau,
han de determinar la destinació dels preembrions
humans supernumeraris que hagin estat crioconservats
anteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i poden
elegir entre les opcions següents: el manteniment de
la crioconservació fins que li siguin transferits d’acord
amb el que estableix l’article 11 de la Llei 35/1988,
de 22 de novembre, sobre tècniques de reproducció
assistida; la donació, sense ànim de lucre, amb finalitats
reproductives a altres parelles que ho so�icitin, segons
el que preveuen els articles 5, 7, 8 i 9 de la Llei 35/1988;
el consentiment perquè les estructures biològiques obtin-
gudes en el moment de la descongelació puguin ser
utilitzades amb finalitats d’investigació, dins dels límits
que preveu aquesta disposició final, sense que en cap
cas es procedeixi a la reanimació; o procedir a la des-
congelació sense altres finalitats.

El Govern, mitjançant un reial decret i en el termini
de quatre mesos, ha de desplegar cada una de les
opcions anteriors i establir el procediment mitjançant
el qual els centres de reproducció humana assistida que
tinguin preembrions que hagin estat crioconservats ante-
riorment a l’entrada en vigor d’aquesta Llei han de so�i-
citar el consentiment informat a les parelles progenitores
o a la dona, si s’escau, per tal de determinar la destinació
dels seus preembrions d’acord amb el que estableix el
paràgraf anterior.

2. En el cas dels preembrions a què es refereix l’a-
partat 1 d’aquesta disposició final, que tinguin el con-
sentiment exprés dels progenitors perquè siguin donats
amb finalitats reproductives a altres parelles que ho so�i-
citin, es mantenen crioconservats durant un termini de
cinc anys més. En el cas que no es produeixi la donació
en el termini esmentat, se cedeixen al Centre Nacional
de Trasplantaments i Medicina Regenerativa.

Quan es desconegui la parella progenitora, o la dona,
si s’escau, dels preembrions crioconservats, o quan no
s’hagi rebut el consentiment informat en el període d’un
any, s’han de mantenir crioconservats durant un termini
de quatre anys més a fi que puguin ser donats amb
finalitats reproductives a altres parelles que ho so�icitin.

En el cas que no s’hagi produït la donació efectiva
en el termini esmentat, se cedeixen al Centre Nacional
de Trasplantaments i Medicina Regenerativa.

3. S’han de determinar per reglament les condicions
específiques en què es poden utilitzar les estructures
biològiques a què fan referència els apartats anteriors,
que en qualsevol cas s’han de tractar d’acord amb la
legislació vigent sobre donació i utilització de cè�ules
i teixit d’origen humà.

4. Correspon al Centre Nacional de Trasplantaments
i Medicina Regenerativa l’aplicació del procediment de
descongelació dels preembrions les estructures biolò-
giques dels quals hagin de ser utilitzades en l’àmbit de

la investigació biomèdica i la medicina regenerativa, sota
unes normes estrictes de control. En tot cas, aquestes
estructures biològiques han de servir per a objectius de
recerca de particular importància, com ara el progrés
de la recerca fonamental o la millora dels coneixements
mèdics per a la posada al dia de nous mètodes diag-
nòstics, preventius o terapèutics aplicables en l’home.

5. En el termini de dos mesos, a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, tots els centres, els serveis i
les unitats autoritzats de reproducció humana assistida
han de comunicar a les administracions sanitàries auto-
nòmiques el nombre de preembrions humans que man-
tinguin actualment crioconservats procedents de cicles
iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, així
com la informació disponible sobre el seu estat i les
condicions en què van ser crioconservats, i les comu-
nitats autònomes han de traslladar la informació al Minis-
teri de Sanitat i Consum dins del termini esmentat.

Els centres de reproducció humana assistida que tin-
guin preembrions crioconservats amb antelació a l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei han de co�aborar amb el
Centre Nacional de Trasplantaments i Medicina Rege-
nerativa en l’aplicació del procediment descrit als apar-
tats anteriors. En el moment i en la forma que es deter-
mini als centres han de posar a disposició del Centre
Nacional els preembrions les estructures biològiques dels
quals hagin de ser utilitzades amb finalitats d’investi-
gació. Juntament amb els preembrions, els centres han
de facilitar totes les dades biològiques necessàries per
determinar la traçabilitat i la tipificació de les cè�ules
que s’obtinguin, de manera que no sigui revelada la iden-
titat dels progenitors.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquesta Llei s’aprova a l’empara de l’article
149.1.15a i 16a de la Constitució espanyola, que atri-
bueixen a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de foment i coordinació general de la investigació cien-
tífica i tècnica i en matèria de bases de la sanitat.

Disposició final tercera. Desplegament normatiu.

Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta Llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, de 21 de novembre de 2003.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

21342 REIAL DECRET LLEI 6/2003, de 21 de novem-
bre, pel qual s’adopten mesures urgents per
reparar els danys produïts pels incendis que
van afectar la Comunitat Autònoma d’Extre-
madura durant el mes d’agost de 2003.
(«BOE» 280, de 22-11-2003.)

Entre els dies 1 i 19 d’agost, i després de confluir
una sèrie de circumstàncies adverses de diferent natu-
ralesa, es van produir a la Comunitat Autònoma d’Ex-
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tremadura uns incendis forestals d’una envergadura
excepcional que, com que no van poder ser controlats,
van adquirir grans dimensions, amb la consegüent seqüe-
la de danys, fonamentalment sobre masses forestals i
explotacions agrícoles i ramaderes, i de risc per a la
vida de les persones, que van obligar a l’evacuació de
nombroses poblacions. Així mateix, es van veure afec-
tades diverses infraestructures municipals, camins rurals,
xarxes secundàries de reg i diferents trams de rius i
rierols corresponents al domini públic hidràulic.

En efecte, d’una banda, les circumstàncies climato-
lògiques adverses que van tenir lloc durant l’any 2003
(un hivern particularment plujós, una primavera seca i
un estiu amb temperatures que no s’havien donat en
tot el segle passat) i, d’altra banda, l’extensió a la Comu-
nitat Autònoma d’Extremadura d’incendis amb origen
en altres països (Portugal) i en altres comunitats autò-
nomes d’Espanya van portar com a conseqüència un
increment desmesurat en el nombre i en la intensitat
dels incendis que sol haver-hi cada temporada estival,
i van transformar una situació d’alarma en una autèntica
catàstrofe.

La magnitud d’aquest esdeveniment i les seves greus
conseqüències obliguen, des del principi constitucional
de solidaritat i per aplicació dels d’equitat i igualtat de
tracte en relació amb situacions precedents, a l’actuació
dels poders públics i a l’adopció d’un conjunt de mesures
pa�iatives i reparadores tendents al restabliment gradual
de la normalitat amb la reparació dels danys produïts.

L’objectiu, per tant, d’aquesta norma és aprovar un
catàleg de mesures que afecten diversos departaments
ministerials i inclouen aspectes molt diferents, com ara
ajuts directes, disminució de càrregues tributàries o con-
cessió de crèdits privilegiats, tendents a pa�iar l’impacte
del sinistre sobre les empreses i els particulars afectats.

També s’estableixen precisions per aconseguir que
l’aplicació i el finançament de determinades mesures
es porti a terme mitjançant la deguda coordinació d’ac-
tuacions i cooperació entre els òrgans de l’Administració
General de l’Estat, de la comunitat autònoma i de l’Ad-
ministració local.

D’altra banda, les pèrdues de producció ocasionades
pels incendis sobre masses forestals i cultius configuren,
per la magnitud dels danys ocasionats, una situació equi-
parable a la de desastre natural, en els termes que esta-
bleixen les directrius comunitàries sobre ajuts estatals
al sector agrari.

Per això aquesta disposició estableix indemnitzacions
de danys a les produccions agràries afectades, exclu-
sivament quan estiguin assegurades amb pòlisses en
vigor de l’Assegurança Agrària Combinada i aquests ris-
cos no tinguin cobertura en la regulació vigent de l’as-
segurança esmentada.

A més, tenint en compte les singulars circumstàncies
que concorren en aquest cas i com a complement del
que s’ha dit anteriorment, l’Administració General de l’Es-
tat ha de promoure la subscripció d’un conveni de co�a-
boració per al desenvolupament d’un Pla de dinamització
turística a la comarca de Las Hurdes, la serra de Gata
i a la Campiña de Valencia de Alcántara, per tal de pa�iar
els efectes dels incendis de l’agost de 2003 en el sector
turístic, a les comarques esmentades.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’ar-
ticle 86 de la Constitució, a proposta del vicepresident
primer del Govern i ministre d’Economia, del vicepre-
sident segon del Govern i ministre de la Presidència i
dels Ministres de l’Interior, d’Hisenda, de Foment, de
Treball i Afers Socials, d’Agricultura, Pesca i Alimentació
i d’Administracions Públiques, i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 21 de novem-
bre de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures que estableix aquest Reial decret
llei s’apliquen a la reparació dels danys causats pels
incendis que van afectar la Comunitat Autònoma d’Ex-
tremadura durant el mes d’agost de 2003.

Els termes municipals i nuclis de població als quals
siguin aplicables les mesures a què s’ha a�udit es deter-
minen per ordre del ministre de l’Interior.

2. Als efectes de les esmentades actuacions repa-
radores, també s’hi consideren inclosos els altres termes
municipals o nuclis de població en què, per a l’execució
correcta de les obres necessàries, siguin imprescindi-
bles les actuacions dels departaments ministerials com-
petents.

Article 2. Danys en infraestructures municipals i xarxa
viària de les diputacions provincials.

Als projectes que executin les entitats locals en els
termes municipals i nuclis de població a què fa referència
l’article anterior, relatius a les obres de reparació o res-
titució d’infraestructures, equipaments o insta�acions i
serveis que preveu l’article 26.1.d) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i a la xarxa viària de les diputacions provincials, se’ls
aplica el tràmit d’urgència i l’Estat els pot concedir una
subvenció de fins al 50 per cent del seu cost.

Article 3. Danys a les restants infraestructures públiques.

Es faculta els titulars dels departaments ministerials
competents per raó de la matèria per declarar zona d’ac-
tuació especial les àrees afectades, per tal que els esmen-
tats departaments, els seus organismes autònoms i les
entitats públiques que en depenen puguin dur a terme
les restauracions que siguin procedents.

Als efectes indicats, es declaren d’emergència les
obres que han d’executar aquests departaments per
reparar els danys causats en infraestructures de titularitat
estatal compreses en el seu àmbit de competències.

Article 4. Indemnització de danys en produccions agrí-
coles i ramaderes.

Són objecte d’indemnització els danys ocasionats pels
incendis a les explotacions agrícoles i ramaderes que,
tenint pòlisses en vigor emparades pel Pla d’asseguran-
ces agràries per a l’exercici 2003, hagin sofert pèrdues
per danys a les seves produccions no coberts per les
línies d’assegurances agràries combinades.

Això no obstant, per al cas de produccions que en
les dates del sinistre no hagin iniciat el període de con-
tractació de l’assegurança corresponent, també poden
percebre les indemnitzacions anteriors, sempre que l’a-
gricultor hagi contractat l’assegurança respecte a les
mateixes produccions en l’exercici anterior.

També es pot percebre una indemnització pels danys
causats en produccions no incloses en el Pla anual
vigent d’assegurances agràries, llevat que les produc-
cions afectades estiguessin garantides per una asse-
gurança no inclosa en el sistema d’assegurances agrà-
ries combinades.

Les indemnitzacions van destinades als titulars de
les explotacions que, estant ubicades en l’àmbit que asse-
nyala l’article 1, hagin sofert pèrdues superiors al 20
o al 30 per cent de la producció assegurada, segons
es tracti o no d’una zona desfavorida, d’acord amb els
criteris que estableix la Unió Europea.

Poden ser objecte d’indemnització en les condicions
que estableix aquest article els danys produïts en explo-
tacions apícoles.
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Article 5. Beneficis fiscals.

1. Es concedeix l’exempció de les quotes de l’impost
sobre béns immobles corresponents a l’exercici 2003
que afectin habitatges, establiments industrials i mer-
cantils, explotacions agràries i forestals, locals de treball
i similars danyats com a conseqüència directa dels incen-
dis, quan s’acrediti que tant les persones com els béns
que s’hi ubiquen han hagut de ser objecte de reallot-
jament total o parcial en altres habitatges o locals dife-
rents fins a la reparació dels danys soferts o les des-
trosses en collites constitueixin sinistres no coberts per
cap fórmula d’assegurament públic o privat.

2. Es concedeix una reducció en l’impost d’activitats
econòmiques per a l’exercici 2003 a les indústries de
qualsevol naturalesa, establiments mercantils i profes-
sionals, obligats a pagar aquest impost, els locals de
negocis o béns afectes a aquesta activitat dels quals
hagin estat danyats com a conseqüència directa del sinis-
tre, sempre que s’acrediti que han hagut de ser objecte
de reallotjament o s’han produït danys que obliguin al
tancament temporal de l’activitat. La indicada reducció
és proporcional al temps transcorregut des del dia en
què es va produir la cessació de l’activitat fins que s’hagi
reiniciat en condicions de normalitat, ja sigui als mateixos
locals o bé en altres d’habilitats a l’efecte, sense perjudici
de considerar, quan la gravetat dels danys produïts hi
doni origen, el supòsit de cessació en l’exercici d’aquesta
que té efectes des del dia 31 de desembre de 2002.

3. Les exempcions i reduccions de quotes en els
tributs que assenyalen els apartats anteriors també com-
prenen la dels recàrrecs legalment autoritzats sobre
aquells.

4. Els contribuents que, tenint dret als beneficis que
estableixen els apartats anteriors, hagin satisfet els
rebuts corresponents a l’exercici fiscal esmentat, poden
demanar la devolució de les quantitats ingressades.

5. Estan exemptes de les taxes de la Direcció Central
de Trànsit la tramitació de les baixes de vehicles so�i-
citades com a conseqüència dels danys produïts pels
incendis i l’expedició de duplicats de permisos de cir-
culació o de conducció destruïts o extraviats per la dita
causa.

6. La disminució d’ingressos en tributs locals que
els apartats anteriors d’aquest article produeixin als ajun-
taments i les diputacions provincials es compensa amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat, de confor-
mitat amb el que estableix l’article 9 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 6. Reduccions fiscals especials per a les acti-
vitats agràries.

Per a les explotacions i les activitats agràries localit-
zades a les zones que determini l’ordre que es dicti en
desplegament de l’article 1 d’aquest Reial decret llei, i
d’acord amb les previsions que conté l’apartat 4.1 de l’ar-
ticle 35 del Reglament de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5
de febrer, el Ministeri d’Hisenda, en vista de l’informe del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, pot autoritzar,
amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de ren-
diment net a què es refereix l’Ordre HAC/225/2003, d’11
de febrer, que desplega per a l’any 2003 el règim d’es-
timació objectiva de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques i el règim simplificat de l’impost sobre el
valor afegit.

Article 7. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tin-
guin la causa en els danys produïts pels incendis que
esmenta l’article 1 tenen la consideració de provinents

d’una situació de força major, amb les conseqüències
que deriven dels articles 47 i 51 del text refós de la
Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març. La Tresoreria General
de la Seguretat Social pot exonerar l’empresari de l’a-
bonament de les quotes a la Seguretat Social en el primer
supòsit mentre duri el període de suspensió, mantenint
la condició d’aquest període com a efectivament cotitzat
pel treballador. En els casos en què es produeixi l’extinció
del contracte, les indemnitzacions dels treballadors són
a càrrec del Fons de Garantia Salarial, amb els límits
establerts legalment.

En els expedients en què es resolgui favorablement
la suspensió de contractes o la reducció temporal de
la jornada de treball en virtut de circumstàncies excep-
cionals, l’autoritat laboral pot autoritzar que el temps
en el qual es percebin les prestacions per desocupació,
regulades en el títol III del text refós de la Llei general
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1994, de 20 de juny, que portin la causa immediata
en els fets que motiven aquesta norma, no es computi
a efectes de consumir els períodes màxims de percepció
establerts. També pot autoritzar que percebin presta-
cions per desocupació els treballadors inclosos en els
expedients esmentats que no tinguin els períodes de
cotització necessaris per tenir-hi dret.

2. Les empreses i els treballadors per compte propi
inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social poden
so�icitar i obtenir, amb la justificació prèvia dels danys
soferts, una moratòria d’un any sense interès en el paga-
ment de les cotitzacions a la Seguretat Social, corres-
ponents als mesos d’agost i setembre de 2003.

3. Per dur a terme les obres de reparació dels danys
causats, les administracions públiques i entitats sense
ànim de lucre poden so�icitar de l’Institut Nacional d’O-
cupació l’adscripció de treballadors perceptors de les
prestacions per desocupació per a treballs de co�abo-
ració social, d’acord amb el que disposa l’article 213.3
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny.

Article 8. Règim de contractació.

1. Als efectes que preveu l’article 72 del text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, tenen la consideració d’obres, serveis, adquisicions
o subministraments d’emergència els de reparació o
manteniment del servei d’infraestructures i equipaments,
així com les obres de reposició de béns perjudicats pels
incendis sigui quina sigui la seva quantia.

2. A aquests mateixos efectes s’inclouen, en tot cas,
entre les infraestructures, les carreteres i, en general,
qualssevol que hagin estat afectades pels incendis pro-
duïts durant el mes d’agost.

3. Es declara urgent l’ocupació dels béns afectats
per les expropiacions derivades de la realització de les
obres a què es refereix aquest article, als efectes que
estableix l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa,
de 16 de desembre de 1954.

4. En la tramitació dels expedients de contractació
no inclosos a l’article 129.2 del text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques, es dis-
pensa del requisit previ de disponibilitat dels terrenys,
sense perjudici que la seva ocupació efectiva no es faci
fins a la formalització de l’acta d’ocupació.

Article 9. Ajuts d’emergència.

Els ajuts d’emergència i de caràcter immediat per
pa�iar els danys causats pels incendis es regeixen pel
que estableix l’Ordre del Ministeri de l’Interior de 18
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de març de 1993, parcialment modificada per la de 30
de juliol de 1996, sobre procediment de concessió d’a-
juts a determinades necessitats derivades de situacions
d’emergència, catàstrofes i calamitats públiques.

Els ajuts a famílies i unitats de convivència econòmica
per danys personals i materials als seus habitatges i/o
estris de primera necessitat es complementen respecte
a les que, amb el mateix objecte i per la mateixa causa,
es puguin concedir als beneficiaris per les administra-
cions autonòmica o locals amb càrrec als seus pressu-
postos respectius, o corresponguin en virtut de l’exis-
tència de pòlisses d’assegurament.

Article 10. Línies preferencials de crèdit.

S’instrueix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la seva
condició d’Agència Financera de l’Estat, per instrumentar
una línia de préstecs per un import de 10 milions d’euros
que pot ser ampliat pel Ministeri d’Economia en funció
de l’avaluació dels danys i de la demanda consegüent,
utilitzant la mediació de les entitats financeres amb
implantació a la Comunitat Autònoma d’Extremadura,
i subscrivint amb aquestes els convenis de co�aboració
oportuns.

Aquestes línies de préstec, que tenen com a finalitat
finançar la reparació o la reposició d’equips i insta�acions
industrials, mercantils, i explotacions agrícoles, ramade-
res, forestals i turístiques, vehicles comercials, maqui-
nària agrícola i locals de treball de professionals que
s’hagin vist danyats com a conseqüència del sinistre que
motiva aquesta norma, es materialitzen en operacions
de préstec concedides per les entitats financeres esmen-
tades, les característiques de les quals són:

a) Import màxim: el del dany avaluat per la delegació
o subdelegació del Govern a la província corresponent
o, si s’escau, pel Consorci de Compensació d’Assegu-
rances, descomptat, si s’escau, l’import del crèdit que
hagi pogut subscriure amb càrrec a línies de crèdit pre-
ferencials a establir per iniciativa de la Comunitat Autò-
noma d’Extremadura.

b) Termini: cinc anys, inclosos un de carència.
c) Interès: el tipus de cessió per l’ICO a les entitats

financeres és de l’1,25 per cent TAE, amb un marge
màxim d’intermediació del 0,50 per cent. En conseqüèn-
cia, el tipus final màxim per al prestatari és de l’1,75
per cent TAE.

d) Tramitació: les so�icituds s’han de presentar a
les entitats financeres mediadores, que hagin subscrit
un conveni amb l’ICO per a aquesta línia de finançament,
les quals han de decidir sobre la concessió del préstec,
i el risc de l’operació és a càrrec seu.

e) Vigència de la línia: el termini per a la disposició
de fons acaba el 31 de març de 2004.

La instrumentació de la línia de préstecs a què es
refereix aquest article l’ha de portar a terme l’Institut
de Crèdit Oficial en l’exercici de les funcions a què es
refereix la disposició addicional sisena, dos,2.paràgraf a),
del Reial decret llei 12/1995, de 28 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera i, en virtut d’això, el trencament que suposi
per a l’ICO el diferencial entre el cost de mercat de l’ob-
tenció dels recursos i el tipus abans esmentat de l’1,25
per cent es cobreix amb càrrec als pressupostos generals
de l’Estat.

Article 11. Cooperació amb les administracions locals.

Es faculta el titular del Ministeri d’Administracions
Públiques per proposar el pagament de les subvencions
a què es refereix l’article 2, a la part que finança l’Ad-
ministració General de l’Estat, fins a un import de

400.000 euros, amb càrrec al crèdit que a aquests efec-
tes s’habiliti, amb el caràcter d’incorporable, en els pres-
supostos del departament esmentat.

De la mateixa manera, es faculta el titular del Ministeri
d’Administracions Públiques per establir el procediment
per a la concessió de les subvencions esmentades, el
seu seguiment i control, en el marc de la cooperació
econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats
locals.

Article 12. Comissió interministerial.

1. Es crea una Comissió interministerial per a l’a-
plicació de les mesures que estableix aquest Reial decret
llei, coordinada per la Direcció General de Protecció Civil,
i integrada pels representants dels ministeris de la Pre-
sidència, de l’Interior, d’Economia, d’Hisenda, de Foment,
de Treball i Afers Socials, d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació i d’Administracions Públiques, així com pel delegat
del Govern a la Comunitat Autònoma d’Extremadura i
un representant del Consorci de Compensació d’Asse-
gurances.

2. El seguiment de les mesures que preveu aquest
Reial decret llei el porta a terme la Comissió a què es
refereix l’apartat anterior, en coordinació amb les auto-
ritats de la Comunitat Autònoma d’Extremadura, a través
de la Delegació del Govern.

Article 13. Consorci de Compensació d’Assegurances.

1. El delegat del Govern a la Comunitat Autònoma
d’Extremadura ha de so�icitar del Consorci de Compen-
sació d’Assegurances les valoracions corresponents pre-
vistes en aquest Reial decret llei, sempre que no afectin
béns de titularitat pública.

2. El Consorci té dret a l’abonament per part de
l’Administració General de l’Estat dels treballs de peri-
tatge d’acord amb el barem d’honoraris professionals
que el Consorci tingui aprovat per als seus perits taxadors
d’assegurances.

3. Per facilitar la tramitació dels ajuts i la valoració
dels danys, l’Administració competent i el Consorci de
Compensació d’Assegurances es poden transmetre les
dades sobre beneficiaris dels ajuts i de les indemnit-
zacions que es concedeixin, les seves quanties respec-
tives i els béns afectats.

Article 14. Convenis amb altres administracions
públiques.

L’Administració General de l’Estat pot fer amb el
Govern de la Comunitat Autònoma d’Extremadura i amb
altres administracions públiques els convenis de co�a-
boració que exigeixi l’aplicació d’aquest Reial decret llei.

Disposició addicional primera. Competències de la
Comunitat Autònoma d’Extremadura.

El que estableix aquest Reial decret llei s’entén sense
perjudici de les competències que corresponen a l’es-
mentada comunitat autònoma a l’empara del que esta-
bleix el seu Estatut d’autonomia.

Disposició addicional segona. Límit dels ajuts.

El valor dels ajuts que es concedeixin en aplicació
d’aquest Reial decret llei, pel que fa a danys materials,
no pot superar en cap cas la diferència entre el valor
del dany produït i l’import d’altres ajuts o indemnitzacions
declarades compatibles o complementàries que, pels
mateixos conceptes, puguin concedir altres administra-
cions, organismes públics, nacionals o internacionals, o
corresponguin en virtut de pòlisses d’assegurament.
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Disposició addicional tercera. Crèdits pressupostaris.

La reparació dels danys en béns de titularitat estatal
es finança amb càrrec als pressupostos dels departa-
ments ministerials respectius, als efectes dels quals es
realitzen les transferències de crèdit que siguin neces-
sàries, sense que siguin aplicables les limitacions que
conté l’article 70 del text refós de la Llei general pres-
supostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició addicional quarta. Avançaments d’ajuts vin-
culats a determinats préstecs per a la millora i moder-
nització d’estructures agràries.

En els termes municipals afectats pels incendis, amb
caràcter preferent, es pot efectuar el pagament anticipat
de l’import total dels ajuts de minoració d’anualitats d’a-
mortització del principal dels préstecs acollits al Reial
decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora i moder-
nització de les estructures de les explotacions agràries,
d’aquells expedients dels quals es tingui la corresponent
certificació final de compliment de compromisos i rea-
lització d’inversions.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els diferents titulars dels departaments
ministerials, en l’àmbit de les seves competències, han
de dictar les disposicions necessàries i establir els ter-
minis per a l’execució del que estableix aquest Reial
decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 de novembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
21343 REIAL DECRET 1429/2003, de 21 de novem-

bre, pel qual es regulen les condicions d’apli-
cació de la normativa comunitària en matèria
de subproductes d’origen animal no destinats
al consum humà. («BOE» 280, de 22-11-2003.)

El Reial decret 2224/1993, de 17 de desembre, sobre
normes sanitàries d’eliminació i transformació d’animals
morts i deixalles d’origen animal i protecció davant agents
patògens en pinsos d’origen animal, va incorporar al nos-
tre ordenament la Directiva 90/667/CEE del Consell,
de 27 de novembre de 1990, per la qual s’estableixen
les normes veterinàries relatives a l’eliminació i transfor-
mació de deixalles animals, a la seva posada al mercat
i a la protecció dels agents patògens en els pinsos d’origen
animal o a base de peix, i per la qual es modifica la
Directiva 90/425/CEE.

Posteriorment, el Reial decret 1911/2000, de 24 de
novembre, pel qual es regula la destrucció dels materials
especificats de risc en relació amb les encefalopaties
espongiformes transmissibles, va aplicar la normativa
comunitària vigent sobre això.

Després de l’aprovació del Reglament (CE) núm.
1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 3
d’octubre de 2002, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables als subproductes animals no des-
tinats al consum humà, van quedar derogades l’esmen-
tada Directiva 90/667/CEE i les decisions 95/348/CE
del Consell, de 22 de juny de 1995, per la qual s’aproven
les normes veterinàries i de policia sanitària aplicable
al Regne Unit i a Irlanda per al tractament de determinats
tipus de deixalles destinades a comercialitzar-se a escala
local per a l’alimentació de certes categories d’animals,
i 1999/534/CE del Consell, de 19 de juliol de 1999,
per la qual s’estableixen mesures aplicables a la trans-
formació de determinades deixalles animals amb vista
a la protecció contra les encefalopaties espongiformes
transmissibles i per la qual es modifica la Decisió
97/735/CE de la Comissió, i va quedar modificat en
profunditat el règim normatiu aplicable al transport, el
tractament, la destrucció o la utilització d’aquests sub-
productes. Això obliga, sense perjudici de la seva ina-
plicabilitat, a la derogació expressa, íntegra en un cas,
i parcial en l’altre, dels reials decrets damunt esmentats.

No obstant l’eficàcia i l’aplicabilitat directa del Regla-
ment esmentat, és necessari establir disposicions espe-
cífiques, a fi d’aclarir l’autoritat competent en cada cas,
preveure l’intercanvi d’informació entre les diferents
administracions i especialment per fer ús de certes
excepcions que preveu el mateix Reglament, així com
del període transitori que ha estat autoritzat per a Espa-
nya per la Comissió Europea. Aquest Reial decret ha
estat sotmès a consulta de les comunitats autònomes
i dels sectors afectats.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’em-
para de l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, pel
qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en
matèria de bases i coordinació de la planificació general
de l’activitat econòmica, i en matèria de sanitat exterior
i bases i coordinació general de la sanitat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i de la ministra de Sanitat i Consum,
amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 21 de novembre de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir dis-
posicions específiques d’aplicació a Espanya del Regla-
ment (CE) núm. 1774/2002 del Parlament Europeu i
del Consell, de 3 d’octubre de 2002, pel qual s’esta-
bleixen les normes sanitàries aplicables als subproductes
animals no destinats al consum humà.

2. Aquest Reial decret és aplicable a tot el territori
nacional.

Article 2. Definicions i competències.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables
les definicions que preveu el Reglament (CE) núm.
1774/2002. Així mateix, s’entén per:

a) Incineració in situ: la que no es duu a terme en
una planta d’incineració o coincineració autoritzades de
conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1774/2002
o el Reial decret 653/2003, de 30 de maig, sobre inci-
neració de residus.

b) Enterrament in situ: el que no es duu a terme
en un abocador autoritzat de conformitat amb el Regla-
ment (CE) núm. 1774/2002 o el Reial decret
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula
l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.


