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21342  REIAL DECRET LLEI 6/2003, de 21 de novem-
bre, pel qual s’adopten mesures urgents per 
a reparar els danys produïts pels incendis 
que van afectar la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura durant el mes d’agost del 
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 distinta naturalesa, 
es van produir a la Comunitat Autònoma d’Extremadura 
uns incendis forestals d’excepcional envergadura que, 
no podent ser controlats, van adquirir grans dimensi-
ons, amb la consegüent seqüela de danys, fonamental-
ment 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 vore afectades diverses infraestructures 
municipals, camins rurals, xàrxes secundàries de reg i 
diferents trams de rius i rierols corresponents al domini 
públic hidràulic.

En efecte, d’una banda, les circumstàncies clima-
tològiques adverses ocorregudes durant l’any 2003 
(un hivern particularment plujós, una primavera seca 
i un estiu amb temperatures no patides en tot el segle 
passat) i, d’altra banda, l’extensió a la Comunitat Autò-
noma d’Extremadura d’incendis amb origen en altres 
països (Portugal) i en altres comunitats autònomes 
d’Espanya, van portar com a conseqüència un incre-
ment desmesurat en el nombre i en la intensitat dels 
incendis que solen patir-se cada temporada estival, 
transformant una situació d’alarma en una autèntica 
catàstrofe. 

La magnitud d’este succés i les greus conseqüèn-
cies d’este obliguen, des del principi constitucional de 
solidaritat i per aplicació dels d’equitat i igualtat de 
tracte en relació amb situacions precedents, a l’actu-
ació dels poders públics i a l’adopció d’un conjunt de 
mesures pal·liatives i reparadores tendents al restabli-
ment gradual de la normalitat amb la reparació dels 
danys produïts.

L’objectiu, per tant, d’esta norma és aprovar un ca-
tàleg de mesures que afecten diversos departaments 
ministerials i comprenen aspectes molt diferents, com 
ara ajudes directes, disminució de càrregues tributàries 
o concessió de crèdits privilegiats, tendents a pal·liar 
l’impacte del sinistre sobre les empreses i particulars 
afectats.

També s’establixen precisions per a aconseguir que 
l’aplicació i el finançament de determinades mesures 
es duga a terme per mitjà de la deguda coordinació 
d’actuacions i cooperació entre els òrgans de l’Admi-
nistració General de l’Estat, de la comunitat autònoma 
i de l’Administració local.

D’altra banda, les pèrdues de producció ocasiona-
des pels incendis sobre masses forestals i cultius con-
figuren, per la magnitud dels danys ocasionats, una 
situació equiparable a la de desastre natural, en els 
termes establits per les directrius comunitàries sobre 
ajudes estatals al sector agrari.

És per això que s’establixen en esta disposició 
indemnitzacions de danys en les produccions agràries 
afectades, exclusivament quan estiguen assegurades 
amb pòlisses en vigor de l’Assegurança agrària Combi-
nada i estos riscos no tinguen cobertura en la regulació 
vigent d’esta assegurança.

A més, donades les singulars circumstàncies 
concurrents en este cas i com a complement de l’an-
terior, l’Administració General de l’Estat promourà la 
subscripció d’un conveni de col·laboració per al des-
enrotllament d’un Pla de Dinamització Turística en les 
Comarques de Las Hurdes, Sierra de Gata i Campiña 
de Valencia de Alcántara, a fi de pal·liar els efectes 
dels incendis d’agost del 2003 en el sector turístic, en 
les dites comarques.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització contin-
guda en l’article 86 de la Constitució, a proposta del 
vicepresident primer del Govern i ministre d’Econo-
mia, del vicepresident segon del Govern i ministre 
de la Presidència i dels ministres de l’Interior, d’Hi-
senda, de Foment, de Treball i Assumptes Socials, 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i d’Administracions 
Públiques, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la seua reunió del dia 21 de novembre 
del 2003,

D E C R E T E:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures establides en este reial decret llei 
s’aplicaran a la reparació dels danys causats pels incen-
dis que van afectar la Comunitat Autònoma d’Extrema-
dura durant el mes d’agost del 2003.

Els termes municipals i nuclis de població als quals 
s’apliquen les mesures al·ludides es determinaran per 
orde del ministre de l’Interior.

2. Als efectes de les dites actuacions reparadores, 
s’entendran també inclosos aquells altres termes mu-
nicipals o nuclis de població en què, per a la correcta 
execució de les obres necessàries, siguen imprescin-
dibles les actuacions dels departaments ministerials 
competents.

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

 Als projectes que executen les entitats locals en 
els termes municipals i nuclis de població a què es fa 
referència en l’article anterior, relatius a les obres de 
reparació o restitució d’infraestructures, equipaments 
o instal·lacions i servicis previstos en 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 aplicarà el tràmit d’urgència, i l’Estat 
podrà concedir-los una subvenció de fins al 50 per cent 
del seu cost.

Article 3. Danys en les restants infraestructures públi-
ques.

Es faculta els titulars dels departaments ministerials 
competents per raó de la matèria, per a declarar zona 
d’actuació especial les àrees afectades, a fi que estos 
departaments, els seus organismes autònoms i entitats 
públiques que en depenen, puguen dur a terme les res-
tauracions que siguen procedents.

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

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

Seran objecte d’indemnització els danys ocasi-
onats pels incendis en les explotacions agrícoles i 
ramaderes que, tenint pòlisses en vigor emparades 
pel Pla d’Assegurances Agràries per a l’exercici 2003, 
hagen patit pèrdues per danys en les seues producci-
ons no cobertes per les línies d’assegurances agràries 
combinades.

No obstant això, per al cas de produccions que 
en les dates del sinistre no hagen iniciat el període 
de contractació de l’assegurança corresponent, també 
podran percebre les anteriors indemnitzacions, sem-
pre que l’agricultor haja contractat esta assegurança 
respecte a les mateixes produccions en l’exercici 
anterior.

També podrà percebre’s indemnització pels danys 
causats en produccions no incloses en el vigent Pla anu-
al d’Assegurances Agràries, llevat que les produccions 
afectades estiguen garantides per una assegurança no 
inclosa en el sistema d’assegurances agràries combi-
nades.

Les dites indemnitzacions aniran destinades als 
titulars d’aquelles explotacions que, estant ubicades 
en l’àmbit assenyalat en l’article 1, hagen patit pèrdues 
superiors al 20 o al 30 per cent de la producció assegu-
rada, segons es tracte o no de zona desfavorida, d’acord 
amb els criteris establits per la Unió Europea respecte 
d’això.

Podran ser objecte d’indemnització en les condi-
cions establides en este article els danys produïts en 
explotacions apícoles.

Article 5. Beneficis fiscals.

1. Es concedix l’exempció de les quotes de l’Im-
post sobre Béns Immobles corresponents a l’exercici 
2003 que afecten vivendes, establiments industrials i 
mercantils, explotacions agràries i forestals, locals de 
treball i semblants danyats com a conseqüència direc-
ta dels incendis, quan s’acredite que tant les perso-
nes com els béns ubicats en aquells han sigut objecte 
de reallotjament total o parcial en altres vivendes o 
locals diferents fins a la reparació dels danys patits 
o les destrosses en collites constituïsquen sinistres 
no coberts per cap fórmula d’assegurament públic o 
privat.

2. Es concedix una reducció en l’Impost d’Activi-
tats Econòmiques per a l’exercici 2003 a les indústri-
es de qualsevol naturalesa, establiments mercantils 
i professionals, obligats al pagament d’este impost, 
els locals de negocis dels quals o béns afectes a eixa 
activitat hagen sigut danyats com a conseqüència 
directa del sinistre mencionat, sempre que s’acredite 
que hagen sigut objecte de reallotjament o s’hagen 
produït danys que obliguen al tancament temporal de 
l’activitat. La indicada reducció serà proporcional al 
temps transcorregut des del dia en què s’haja produït 
el cessament de l’activitat fins al reinici d’esta en con-
dicions de normalitat, ja siga en els mateixos locals 
o en altres d’habilitats a este efecte, sense perjuí de 

considerar, quan la gravetat dels danys produïts hi 
done origen, el supòsit de cessament en l’exercici 
d’esta, que tindrà efectes des del dia 31 de desem-
bre del 2002.

3. Les exempcions i reduccions de quotes en els 
tributs assenyalats en els apartats anteriors compren-
dran també la dels recàrrecs legalment autoritzats sobre 
aquells.

4. Els contribuents que, tenint dret als beneficis 
establits en els apartats anteriors, hagen satisfet els 
rebuts corresponents a este exercici fiscal, podran 
demanar la devolució de les quantitats ingressa-
des.

5. Estaran exemptes de les taxes de la Direcció 
Central de Trànsit la tramitació de les baixes de vehicles 
sol·licitades com a conseqüència dels danys produïts 
pels incendis i l’expedició de duplicats de permisos de 
circulació o de conducció destruïts o extraviats per la 
dita causa.

6. La disminució d’ingressos en tributs locals que 
els apartats anteriors d’este article produïsquen en els 
ajuntaments i diputacions provincials serà compensa-
da a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat, de 
conformitat amb el que establix l’article 9 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisen-
des Locals.

Article 6. Reduccions fiscals especials per a les activi-
tats agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries localit-
zades en les zones que determine l’orde que es dicte 
en desplegament de l’article 1 d’este reial decret llei, 
i conforme a les previsions contingudes en l’apartat 
4.1 de l’article 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’Hisen-
da, a la vista de l’informe del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, podrà autoritzar, amb caràcter 
excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net 
a què es referix l’Orde HAC/225/2003, d’11 de febrer, 
que desplega per a l’any 2003 el règim d’estimació 
objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
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-
guen com a causa els danys produïts pels incendis a 
què es fa menció en l’article 1, tindran la consideració 
de provinents d’una situació de força major, amb les 
conseqüències que es deriven dels articles 47 i 51 del 
text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març. 
La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà 
exonerar l’empresari de l’abonament de les quotes a 
la Seguretat Social en el primer supòsit mentres dure el 
període de suspensió, i es mantindrà la condició d’este 
període com efectivament cotitzat pel treballador. En 
els casos en què es produïsca extinció del contracte, 
les indemnitzacions dels treballadors aniran a càrrec 
del Fons de Garantia Salarial, amb els límits legalment 
establits.
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En els expedients en què es resolga favorablement 
la suspensió de contractes o la reducció temporal de la 
jornada de treball en virtut de circumstàncies excepci-
onals, l’autoritat laboral podrà autoritzar que el temps 
en què es perceben les prestacions per desocupació, 
regulades en el títol III del text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legis-
latiu 1/1994, de 20 de juny, que tinguen com a causa 
immediata els fets que motiven la present norma, no 
es compute a efectes de consumir els períodes màxims 
de percepció establits. Igualment, podrà autoritzar que 
perceben prestacions per desocupació aquells treballa-
dors inclosos en estos expedients que manquen dels 
períodes de cotització necessaris per a tindre dret a 
aquelles.

2. Les empreses i els treballadors per compte 
propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat 
Social podran sol·licitar i obtindre, amb justificació 
prèvia dels danys patits, una moratòria d’un any 
sense interés en el pagament de les cotitzacions a la 
Seguretat Social, corresponents als mesos d’agost i 
setembre del 2003.

3. Per a dur a terme les obres de reparació dels 
danys causats, les Administracions públiques i entitats 
sense ànim de lucre podran sol·licitar de l’Institut Naci-
onal d’Ocupació l’adscripció de treballadors perceptors 
de les prestacions per desocupació per a treballs de 
col·laboració 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 previstos en 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, tindran la consideració d’obres, servicis, 
adquisicions o subministraments d’emergència els de 
reparació o manteniment del servici d’infraestructures 
i equipaments, així com les obres de reposició de 
béns perjudicats pels incendis siga quina siga la seua 
quantia.

2. A eixos mateixos efectes, s’inclouen, en tot cas, 
entre les infraestructures, les carreteres i, en general, 
qualssevol que hagen resultat afectades pels incendis 
produïts 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 referix este article, als efectes establits 
en l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de 
desembre de 1954.

4. En la tramitació dels expedients de contracta-
ció no inclosos en l’article 129.2 del text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
es dispensarà del requisit previ de disponibilitat dels 
terrenys, sense perjuí que la seua ocupació efectiva 
no es faça fins a la formalització de l’acta d’ocupa-
ció.

Article 9. Ajudes d’emergència.

Les ajudes d’emergència i de caràcter immediat 
per a pal·liar els danys causats pels incendis es regi-
ran pel que establix l’Orde del Ministeri de l’Interior 

de 18 de març de 1993, parcialment modificada per 
la de 30 de juliol de 1996, sobre procediment de con-
cessió d’ajudes a determinades necessitats derivades 
de situacions d’emergència, catàstrofes i calamitats 
públiques.

Les ajudes a famílies i unitats de convivència 
econòmica per danys personals i materials en les se-
ues vivendes i/o efectes de primera necessitat seran 
complementàries respecte a les que, amb el mateix 
objecte i per la mateixa causa, puguen ser concedides 
als beneficiaris per les Administracions autonòmica 
o locals a càrrec dels seus respectius pressupostos, 
o corresponguen en virtut de l’existència de pòlisses 
d’assegurament.

Article 10. Línies preferencials de crèdit.

S’instruïx l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la 
seua condició d’Agència Financera de l’Estat, per a 
instrumentar una línia de préstecs per un import de 
10 milions d’euros, que podrà ser ampliat pel Ministeri 
d’Economia segons l’avaluació dels danys i de la de-
manda consegüent, utilitzant la mediació de les entitats 
financeres amb implantació a la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura, subscrivint-hi els oportuns convenis de 
col·laboració.

Estes línies de préstec, que tindran com a fi-
nalitat finançar la reparació o reposició d’equips i 
instal·lacions industrials, mercantils i explotacions 
agrícoles, ramaderes, forestals i turístiques, vehicles 
comercials, maquinària agrícola i locals de treball de 
professionals que s’hagen vist danyats com a conse-
qüència del sinistre que motiva la present norma, es 
materialitzaran en operacions de préstec concedides 
per les dites entitats financeres, les característiques 
de les quals seran:

a) Import màxim: el del dany avaluat per la Dele-
gació o Subdelegació del Govern en la província cor-
responent o, si és el cas, pel Consorci de Compensació 
d’Assegurances, descomptat, si és el cas, l’import del 
crèdit que haja pogut subscriure a càrrec de línies de 
crèdit preferencials que s’haurà d’establir per iniciativa 
de la Comunitat Autònoma d’Extremadura.

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

financeres serà de l’1,25 per cent TAE, amb un marge 
màxim d’intermediació per a estes de 0,50 per cent. En 
conseqüència, el tipus final màxim per al prestatari serà 
de l’1,75 per cent TAE.

d) Tramitació: les sol·licituds seran presentades en 
les entitats financeres mediadores que hagen subscrit 
conveni amb l’ICO per a esta línia de finançament, les 
quals decidiran sobre la concessió del préstec, sent a 
càrrec seu el risc de l’operació.

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

La instrumentació de la línia de préstecs a què es 
referix este article serà duta a terme per l’Institut de 
Crèdit Oficial en l’exercici de les funcions a què es re-
ferix la disposició addicional sexta, 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 menyscapte que per a 
l’ICO supose el diferencial entre el cost de mercat de 
l’obtenció dels recursos i el tipus abans mencionat de 
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l’1,25 per cent, serà cobert a càrrec dels Pressupostos 
Generals de l’Estat.

Article 11. Cooperació amb les Administracions lo-
cals.

Es faculta el titular del Ministeri d’Administracions 
Públiques per a proposar el pagament de les subven-
cions a què es referix l’article 2, en la part que finança 
l’Administració General de l’Estat, fins a un import de 
400.000 euros, a càrrec del crèdit que a este efecte s’ha-
bilite, amb el caràcter d’incorporable, en els pressupos-
tos del dit departament.

De la mateixa manera, es faculta el titular del Mi-
nisteri d’Administracions Públiques per a establir el 
procediment per a la concessió de les mencionades 
subvencions, el seguiment i control d’estes, 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’aplicació de les mesures establides en este reial de-
cret llei, coordinada per la Direcció General de Protecció 
Civil, i integrada pels representants dels Ministeris de 
la Presidència, de l’Interior, d’Economia, d’Hisenda, de 
Foment, de Treball i Assumptes Socials, d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i d’Administracions Públiques, així 
com pel delegat del Govern a la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura i un representant del Consorci de Com-
pensació d’Assegurances.

2. El seguiment de les mesures previstes en este 
reial decret llei serà dut a terme per la Comissió a què 
es referix l’apartat anterior, en coordinació amb les 
autoritats 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 sol·licitarà del Consorci de Compensació 
d’Assegurances les corresponents valoracions previstes 
en este reial decret llei, sempre que no afecten béns de 
titularitat pública.

2. El Consorci tindrà dret a l’abonament per part de 
l’Administració General de l’Estat dels treballs de peri-
tatge conforme al barem d’honoraris professionals que 
este Consorci tinga aprovat per als seus pèrits taxadors 
d’assegurances.

3. Per a facilitar la tramitació de les ajudes i la valo-
ració dels danys, l’Administració competent i el Consorci 
de Compensació d’Assegurances podran transmetre’s 
les dades sobre beneficiaris de les ajudes i indemnit-
zacions que es concedisquen, les quanties respectives 
d’estes i els béns afectats.

Article 14. Convenis amb altres Administracions pú-
bliques.

L’Administració General de l’Estat podrà celebrar 
amb el Govern de la Comunitat Autònoma d’Extrema-
dura i amb altres Administracions públiques els conve-
nis de col·laboració que exigisca l’aplicació d’este reial 
decret llei.

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

El que establix este reial decret llei s’entén sense 
perjuí de les competències que corresponen a la dita 
comunitat autònoma a l’empara del que establix el seu 
estatut d’autonomia.

Disposició addicional segona. Límit de les ajudes.

El valor de les ajudes que s’han de concedir en apli-
cació d’este reial decret llei, pel que fa a danys materials, 
no podrà superar en cap cas la diferència entre el valor 
del dany produït i l’import d’altres ajudes o indemnitza-
cions declarades compatibles o complementàries que, 
pels mateixos conceptes, poguen ser concedides per 
altres Administracions, organismes públics, nacionals 
o internacionals, o corresponguen en virtut de pòlisses 
d’assegurament.

Disposició addicional tercera. Crèdits pressupostaris.

La reparació dels danys en béns de titularitat es-
tatal es finançarà a càrrec dels pressupostos dels res-
pectius departaments ministerials, a l’efecte de la qual 
es realitzaran les transferències de crèdit que siguen 
necessàries, sense que siguen d’aplicació les limitacions 
contingudes en l’article 70 del text refós de la Llei Ge-
neral Pressupostària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició addicional quarta. Bestretes d’ajudes vin-
culades a determinats préstecs per a la millora i 
modernització d’estructures agràries.

En els termes municipals afectats pels incendis, 
amb caràcter preferent, podrà efectuar-se el paga-
ment anticipat de l’import total de les ajudes de 
minoració d’anualitats d’amortització del principal 
dels préstecs acollits al Reial Decret 613/2001, de 8 
de juny, per a la millora i modernització de les estruc-
tures de les explotacions agràries, d’aquells expedi-
ents de què es dispose del corresponent certificat 
final de compliment de compromisos i realització 
d’inversions.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els distints titulars dels departaments mi-
nisterials, en l’àmbit de les seues competències, dicta-
ran les disposicions necessàries i establiran els terminis 
per a l’execució del que establix este reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia 
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

Aprovat a Madrid, el 21 de novembre del 2003.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


