
300 Dijous 1 setembre 2005 Suplement núm. 3

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor el mateix dia de la seua 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 14 de juny de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 10454 REIAL DECRET LLEI 10/2005, de 20 de juny, pel 
qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els 
danys produïts en el sector agrari per la sequera 
i altres adversitats climàtiques. («BOE» 147, 
de 21-6-2005, i «BOE» 151, de 25-6-2005.)

L’evolució climàtica de l’actual any agrícola s’ha carac-
teritzat per un pronunciat dèficit de precipitacions, de tal 
manera que en moltes zones del territori nacional es va 
registrar la més baixa pluviometria coneguda en molts 
lustres.

Esta situació de sequera especialment intensa ha afec-
tat, en molts casos, la naixença i el desenvolupament 
normal dels cultius de secà, així com els cultius de rega-
diu de les zones afectades bé per insuficiència de l’aigua 
embassada per atendre la demanda de reg, bé per la forta 
reducció de les reserves als aqüífers que proporcionen 
l’aigua de reg. També la falta de precipitacions va tindre 
efectes nocius en els cultius llenyosos, que s’han sumat 
en moltes àrees als ja ocasionats per les gelades.

Particularment desfavorable és la incidència d’esta 
adversitat climàtica en la ramaderia extensiva, on l’absèn-
cia de pluja va impedir el desenvolupament dels pastos 
que constituïxen la base de la seua alimentació, per la 
qual cosa s’ha hagut de recórrer a la compra d’aliments 
substitutius, pinsos i farratges, i, en determinades zones, 
al transport d’aigua per al ramat, cosa que ha incrementat 
de manera notable els costos de producció.

És necessari assenyalar que la insuficient floració 
derivada de la sequera té una singular incidència en l’api-
cultura que, amb majors despeses d’alimentació, tindrà 
descensos acusats de producció de mel i de pol·len, en 
unes circumstàncies de mercat especialment desfavora-
bles per a estos productes.

Les extremades condicions climàtiques que patix 
enguany el sector agrari espanyol amenacen la viabilitat 
econòmica de moltes explotacions agràries i la seua prò-
pia pervivència com a unitats productives, la qual cosa 
afectaria seriosament l’economia de les comarques agrà-
ries i el desenvolupament d’altres sectors d’activitat eco-
nòmica relacionats amb l’agricultura.

En conseqüència, per a possibilitar la continuïtat de 
l’activitat productiva de les explotacions agràries que han 
patit els efectes de la sequera, el Govern considera neces-
sari adoptar un conjunt de mesures, amb caràcter urgent, 
destinades a pal·liar els efectes d’esta important adversi-
tat climàtica, en el marc de la necessària cooperació amb 
les comunitats autònomes afectades.

Si bé és cert que el Pla d’assegurances agràries com-
binades, subvencionades pel Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i, si és el cas, per les Administracions 
autonòmiques, constituïx la referència obligada en la 
lluita contra les adversitats climàtiques, l’extraordinària 
incidència d’esta sequera aconsella l’adopció de mesures, 
a títol excepcional, que complementen l’acció de les asse-

gurances agràries amb vista a minorar les serioses pèr-
dues ocasionades en l’economia de les explotacions 
agràries afectades.

En este orde d’idees, s’establix una línia de préstecs 
de mediació de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) amb dos 
modalitats, una d’interessos bonificats, i una altra reser-
vada a situacions d’excepcional gravetat en àmbits terri-
torials i produccions agràries limitades, on es preveuen, a 
més, subvencions a les amortitzacions de principal.

Així mateix, s’establixen mesures dirigides a adequar 
les càrregues tributàries a la capacitat adquisitiva dels 
titulars afectats i a flexibilitzar el compliment de les obli-
gacions de pagament a la Seguretat Social, així com a 
eximir els titulars de les explotacions de regadiu afecta-
des per la sequera dels pagaments derivats de la utilitza-
ció de l’aigua de reg.

A fi de reduir l’impacte negatiu de la sequera en els 
regadius i millorar les condicions d’aprofitament i gestió de 
l’aigua, es preveu la realització urgent de determinades 
obres hidràuliques per a la modernització i millora de rega-
dius existents que possibilitaran considerables estalvis en 
les dotacions d’aigua necessària per als regadius. Amb 
esta finalitat, es declaren d’interés general estes obres que 
es realitzaran en el marc de previsions del Pla Nacional de 
Regadiu, aprovat pel Reial Decret 329/2002, de 5 d’abril.

Per a atendre les necessitats d’aigua de les explotacions 
ramaderes en règim extensiu, on s’hagen esgotat les seues 
fonts de subministrament habituals, es preveu la construc-
ció d’abeuradors o punts de subministrament d’aigua i, si 
és el cas, la millora dels realitzats amb motiu d’anteriors 
sequeres.

Pel Reial Decret Llei 1/2005, de 4 de febrer, es van 
adoptar mesures urgents per a pal·liar els danys ocasio-
nats en el sector agrari per les gelades succeïdes en el 
mes de gener de 2005. Posteriorment, la repetició de les 
baixes temperatures al llarg del mes de febrer i en els pri-
mers dies del mes de març va obligar a ampliar l’àmbit 
temporal de cobertura de les mesures inicialment previs-
tes, ampliació que es va dur a terme a través del Reial 
Decret Llei 6/2005, de 8 d’abril.

Fent ús de l’habilitació continguda en la disposició final 
primera del Reial Decret Llei 1/2005, de 4 de febrer, es va dic-
tar l’Orde TAS/899/2005, de 5 d’abril, per a la correcta aplica-
ció de les mesures anteriorment mencionades en els aspec-
tes referents a la moratòria i exempció en el pagament de 
quotes a la Seguretat Social en els mesos afectats.

No obstant això, la intensitat i singularitat dels perjuís 
causats per les baixes temperatures, exigix l’adopció de 
noves mesures excepcionals de caràcter urgent per a res-
tablir, com més prompte millor, la normalitat econòmica a 
les zones afectades per les gelades. Eixa situació excepcional 
va propiciar l’acord de 25 d’abril de 2005, entre el Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials i les Federacions Agroalimentà-
ries de la Unió General de Treballadors i de Comissions Obre-
res, a fi de pal·liar els efectes de les esmentades inclemències 
meteorològiques.

Estes mesures excepcionals urgents són de dos tipus: 
d’una banda, la magnitud i peculiaritat dels danys produ-
ïts per les gelades ha posat de manifest la necessitat d’es-
tendre les mesures laborals i de Seguretat Social a sub-
sectors directament vinculats amb el sector agrari, com 
són els de manipulat i transformació dels fruits i produc-
tes agrícoles, on aquells danys ocasionats a les explotaci-
ons agràries pròpiament dites per l’extrema climatologia 
adversa s’han traduït, de manera simultània i paral·lela, 
en la reducció o paralització de l’activitat productiva i 
laboral amb el mateix rigor que en el sector agrari.

D’altra banda, la importància dels danys ocasionats 
per les gelades dificulta greument la consecució del nom-
bre mínim de jornades reals cotitzades, necessàries per a 
accedir als subsidis per desocupació i a la renda agrària 
dels treballadors eventuals del Règim Especial Agrari de 
la Seguretat Social a les comunitats autònomes d’Andalu-



Suplement núm. 3 Dijous 1 setembre 2005 301

sia i Extremadura, cosa que fa necessari facilitar, amb 
caràcter urgent i transitori, el compliment dels requisits 
exigits als treballadors eventuals agraris de les esmenta-
des comunitats autònomes que residisquen als territoris 
afectats per les gelades per a accedir a eixes prestacions 
assistencials en els Reials Decrets 5/1997, de 10 de gener, i 
426/2003, d’11 d’abril.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta dels ministres 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Economia i Hisenda, 
Treball i Assumptes Socials i Medi Ambient i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la seua reunió 
del dia 17 de juny de 2005,

D I S P O S E :

Article 1. Objecte.

1. Este reial decret llei té com a objecte establir 
mesures de suport i, si és el cas, la concessió d’ajudes als 
titulars de les explotacions agràries situades en els àmbits 
territorials afectats per la sequera en el present any agrí-
cola, que hagen patit pèrdues de producció bruta en els 
cultius o en els aprofitaments ramaders de, com a mínim, 
un 20 per cent de la producció normal en zones desfavori-
des, i d’un 30 per cent en les altres zones, de conformitat 
amb els criteris establits per la Unió Europea.

2. Per orde conjunta dels ministeris d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i de Medi Ambient, oïdes les comuni-
tats autònomes i les organitzacions representatives del 
sector, es delimitaran els àmbits territorials afectats amb 
vista a l’aplicació de les mesures previstes.

Article 2. Reduccions fiscals especials per a les activitats 
agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries, realitzades 
a les zones que determine l’orde ministerial 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 1.775/2004, 
de 30 de juliol, el Ministeri d’Economia i Hisenda, a la 
vista de l’informe del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la 
reducció dels índexs de rendiment net a què es referix 
l’Orde EHA/3.902/2004, de 29 de novembre, per la qual es 
desenvolupen per a l’any 2005 el mètode de valoració 
objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el 
Valor Afegit.

Article 3. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tin-
guen la seua causa en els danys produïts per la sequera 
esmentada en l’article 1, tindran la consideració de provi-
nents d’una situació de força major, amb les conseqüèn-
cies que es 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 podrà exonerar l’empresari de l’abo-
nament de les quotes a la Seguretat Social en el primer 
supòsit mentres dure el període de suspensió, i es man-
tindrà la condició de tal període com a efectivament cotit-
zat pel treballador. En els casos en què es produïsca l’ex-
tinció del contracte, les indemnitzacions dels treballadors 
seran a càrrec del Fons de Garantia Salarial, amb els límits 
legalment establits.

En els expedients en què es resolga favorablement la 
suspensió de contractes o la reducció temporal de la jor-
nada de treball amb base en circumstàncies excepcionals, 

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 Legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, que porten la seua causa immediata en la sequera, 
no es compute a efectes de consumir els períodes màxims 
de percepció establits. Igualment, podrà autoritzar que 
reben prestacions per desocupació aquells treballadors 
inclosos en tals expedients que no tinguen els períodes 
de cotització necessaris per a tindre-hi dret.

2. Les empreses i els treballadors pel seu compte 
titulars de les explotacions agràries afectades per la 
sequera, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat 
Social, podran sol·licitar i obtindre, amb la 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 de juliol de 2005 a febrer 
de 2006, ambdós inclusivament, així com en el pagament 
de les quotes per les jornades reals corresponents al 
mateix període.

3. Els titulars d’explotacions agràries inscrits en el 
Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, com a treba-
lladors pel seu compte, o en el Règim de Treballadors 
Autònoms, en l’activitat d’agricultura, ramadera, caça i 
silvicultura, a les zones afectades per la sequera en els 
termes previstos en l’article 1, podran sol·licitar i obtindre 
una reducció del 50 per cent en el pagament de les cotit-
zacions a la Seguretat Social per contingències comunes 
corresponents als mesos de juliol de 2005 a febrer de 
2006, ambdós inclusivament, amb dret a devolució de les 
reduccions de les quotes ja abonades.

La disminució d’ingressos en la Tresoreria General de 
la Seguretat Social com a conseqüència de l’aplicació de 
les reduccions regulades en este apartat serà compen-
sada a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.

4.  Els cotizants a la Seguretat Social que tinguen dret 
als beneficis establits en els apartats anteriors i hagen 
satisfet les quotes corresponents a les exempcions, a la 
moratòria o a les reduccions de què es tracte podran 
demanar la devolució de les quantitats ingressades, inclo-
ent-hi, si és el cas, els recàrrecs i costes corresponents. Si 
qui tinga dret a la devolució fóra deutor a la Seguretat 
Social per quotes corresponents a altres períodes, el crè-
dit per la devolució serà aplicat al pagament de deutes 
pendents amb la Seguretat Social en la forma que legal-
ment siga procedent.

Article 4. Exempció de les exaccions relatives a la dispo-
nibilitat d’aigua per a reg.

En l’exercici 2005, per a les explotacions agràries de 
regadiu a què es referix l’article 1.2, es concedixen les 
exempcions següents:

a) La quota de la tarifa d’utilització de l’aigua i del 
cànon de regulació establits en el text refós de la Llei d’Ai-
gües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de 
juliol.

b) Les aportacions corresponents a les despeses 
fixes i variables de funcionament de la tarifa de conducció 
de les aigües incloses en els paràgrafs b) i c) de l’article 7.1 
de la Llei 52/1980, de 16 d’octubre, de Regulació del Règim 
Econòmic de l’Explotació de l’Aqüeducte Tajo-Segura.

Els subjectes passius de les exaccions assenyalades 
que hagen satisfet totalment o parcialment les quotes 
corresponents, tindran dret a demanar la devolució de les 
quantitats ingressades.

Article 5. Préstecs de mediació de l’ICO.

1. S’instruïx l’ICO, en la seua condició d’agència 
financera de l’Estat, per a establir una línia de préstecs de 
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mediació per un import global de 750 milions d’euros, 
que podrà ser ampliada pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda, en funció de l’avaluació dels danys i de la 
demanda consegüent.

2. Esta línia de préstecs es destina als titulars d’ex-
plotacions de bestiar boví, oví, caprí, equí i porcí en règim 
extensiu o d’explotacions apícoles, per a afrontar les cos-
tes addicionals de l’alimentació del ramat i altres ocasio-
nats per la sequera, així com als d’explotacions agrícoles 
de secà, afectades per la sequera en els termes establits 
en l’article 1, o de regadiu que hagen tingut reduccions en 
les dotacions d’aigua de reg de, com a mínim, el 20 per 
cent de les dotacions habitualment disponibles i s’hagen 
vist afectades en la seua producció en els termes establits 
en l’article 1.

3. Els titulars de les explotacions ramaderes en 
règim extensiu anteriorment esmentades i de les explota-
cions agrícoles de secà hauran de comprometre’s a subs-
criure la corresponent assegurança que incloga la cober-
tura de risc de sequera per a la pròxima campanya per a 
ser beneficiaris d’estos préstecs. L’incompliment d’este 
compromís donarà lloc a la pèrdua de les bonificacions o, 
si és el cas, subvencions vinculades als préstecs.

4. Les condicions dels préstecs seran les següents:
a) Import màxim: segons barems determinats pel 

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Termini: cinc anys. Si és el cas, podrà incloure’s un 

any de carència per al pagament del principal.
c) Interessos: el tipus de cessió de l’ICO a les entitats 

financeres col·laboradores serà fix i igual a l’establit per 
l’ICO per als préstecs de tipus fix en les mateixes condici-
ons de termini i carència.

d) Marge d’intermediació: fins a un 0,75 per cent.
e) Venciments de pagament: anuals per als interes-

sos i per a les amortitzacions del principal.
f) Vigència de la línia: fins al 31 de desembre de 

2005.

5. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
bonificarà a càrrec dels seus pressupostos el tipus d’inte-
rés anual nominal fins a dos punts percentuals, sense 
superar el 50 per cent del tipus d’interés que resultaria per 
al beneficiari sense computar subvencions.

6. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
podrà subvencionar el cost dels avals de la Societat Anò-
nima Estatal de Caució Agrària, en el cas que siguen 
necessaris per a l’obtenció dels préstecs, en les condicions 
i fins als límits que es determinen.

7. En casos d’incidència especialment greu de la 
sequera en els sectors de ramaderia en règim extensiu i 
de l’apicultura, en determinats àmbits territorials, el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació podrà subven-
cionar parcialment, l’import d’amortitzacions de principal 
dels préstecs en les condicions que determine este depar-
tament ministerial.

8. Les subvencions vinculades a estos préstecs seran 
compatibles amb les que puguen regular les Administra-
cions autonòmiques, tant per a reduir el tipus d’interés al 
beneficiari com, si és el cas, per a minorar el pagament 
d’amortitzacions de principal.

9. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
podrà modular les bonificacions d’interessos i, si és el 
cas, les minoracions d’amortitzacions de principal, a càr-
rec dels seus pressupostos, segons criteris objectius que 
prioritzaran els assegurats en el Pla d’assegurances agrà-
ries combinades i podran tindre en compte, també, la 
dedicació i procedència de les rendes dels titulars, les 
orientacions productives de les explotacions i el règim 
d’afiliació a la Seguretat Social.

10. A l’efecte d’acreditar la condició de beneficiari 
d’esta línia de préstecs, així com l’import màxim del prés-
tec corresponent, la bonificació del tipus d’interés i, si és 
el cas, les subvencions per a minorar el principal, es 

requerirà la presentació d’un certificat de reconeixement 
de drets expedit per l’administració competent.

Article 6. Construcció d’abeuradors o punts de submi-
nistraments d’aigua per a la ramaderia extensiva.

Per atendre les necessitats d’aigua de les explotacions 
ramaderes de règim extensiu en què la sequera haja 
esgotat les seues fonts de subministrament habituals, 
s’autoritza el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
per a realitzar, amb caràcter d’emergència, les obres 
necessàries per a construir punts de subministrament 
d’aigua o millorar els existents, amb l’informe previ favo-
rable, emés pel Ministeri de Medi Ambient en el termini 
màxim de 10 dies, als que seran beneficiaris els municipis 
afectats. Estes obres tindran la consideració de les previs-
tes en l’article 61.a) i concordants de la Llei de Reforma i 
Desenvolupament Agrari i es finançaran a càrrec dels 
pressupostos del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació fins a un import màxim de cinc milions d’euros.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en 
coordinació amb les comunitats autònomes, articularà 
l’aplicació del que disposa el paràgraf anterior.

Article 7. Obres hidràuliques urgents per a la millora i 
modernització de regadius existents.

1. Es declaren d’interés general les obres de millora i 
modernització de regadius que figuren en l’annex.

2. Les obres incloses en l’annex portaran implícites 
les declaracions següents:

a) La d’utilitat pública a l’efecte previst en els articles 
9, 10 i 11 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desem-
bre de 1954.

b) La d’urgència a l’efecte de l’ocupació dels béns 
afectats a què es referix l’article 52 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa.

3. Esta declaració d’interés general permetrà les 
expropiacions forçoses requerides per a les dites obres i 
l’ocupació urgent dels béns afectats.

Article 8. Utilització d’infraestructures de connexió inter-
conques.

Les infraestructures de connexió entre l’embassament 
de Negratín i el de Cuevas de Almanzora podran ser utilit-
zades, durant els anys 2005 i 2006 per a les transaccions 
regulades en la secció 2a del capítol III del títol IV del text 
refós de la Llei d’Aigües, aprovat per Reial Decret Legisla-
tiu 1/2001, de 20 de juliol.

Sense perjuí del que disposa l’article 69.3 del text 
refós de la Llei d’Aigües, el règim econòmic financer apli-
cable a estes transaccions per l’ús de les infraestructures, 
serà l’establit en les normes singulars que regulen l’es-
mentada transferència.

Article 9. Règim de contractació.

Podran tindre la consideració d’emergència, a l’efecte 
previst 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, les obres realitzades a 
l’empara d’este reial decret llei, així com les actuacions 
derivades de la declaració de les situacions excepcionals 
regulades en l’article 58 del text refós de la Llei d’Aigües, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 
siga quina siga la seua quantia.
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Article 10. Convenis de col·laboració.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i l’ICO 
subscriuran l’oportú conveni de col·laboració per a deter-
minar les condicions de concessió dels préstecs de la línia 
ICO previstos en este reial decret llei i el pagament de les 
subvencions vinculades a estos. Així mateix, el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació podrà subscriure un 
conveni de col·laboració amb la Societat Anònima Estatal 
de Caució Agrària per a establir les condicions de conces-
sió dels avals que siguen necessaris per a l’obtenció dels 
préstecs de la línia ICO i el pagament de les subvencions 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació al cost 
d’estos avals.

Article 11. Coordinació d’actuacions.

Els delegats de Govern en les comunitats autònomes 
coordinaran amb els departaments ministerials, les 
comunitats autònomes i els ens locals afectats el segui-
ment i l’execució de les mesures adoptades en relació 
amb la sequera.

Disposició addicional primera. Límits de les ajudes.

El valor de les ajudes concedides en aplicació d’este 
reial decret llei no podrà superar, en cap cas, la diferència 
entre el valor del dany produït i l’import d’altres ajudes o 
indemnitzacions declarades compatibles o complementà-
ries que, pels mateixos conceptes, puguen concedir-se 
per altres organismes públics, nacionals o internacionals, 
o corresponguen en virtut de l’existència de pòlisses d’as-
segurança.

Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.

El finançament de les actuacions que realitze el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en aplicació del que 
disposa este reial decret llei, es realitzarà a càrrec de crè-
dits del mateix departament, a l’efecte del qual es realitza-
ran les transferències de crèdit que siguen necessàries 
sense que siguen d’aplicació les limitacions contingudes 
en l’article 52.1.a) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària, respecte de la realització de 
transferències de crèdit des d’operacions de capital a ope-
racions corrents.

Les disminucions d’ingressos que es produïsquen en 
les Confederacions Hidrogràfiques com a conseqüència 
de les exempcions previstes en l’article 4 d’este reial 
decret llei seran compensades, en un 50 per cent, a càrrec 
del Fons de contingència d’execució pressupostària.

Disposició addicional tercera. Bestretes d’ajudes vincu-
lades a determinats préstecs per a la millora i moder-
nització d’estructures agràries.

En els termes municipals afectats per la sequera, amb 
caràcter preferent, podrà efectuar-se el pagament antici-
pat de l’import total de les ajudes de minoració d’anuali-
tats d’amortització del principal dels préstecs acollits al 
Reial Decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora i 
modernització de les estructures de producció de les 
explotacions agràries, d’aquells expedients de què es dis-
pose del corresponent certificat final de compliment de 
compromisos i realització d’inversions.

Disposició addicional quarta. Condicionalitat de les aju-
des.

L’efectivitat de les ajudes regulades en este reial decret 
llei queda condicionada a la decisió favorable de la 

Comissió Europea sobre la seua compatibilitat amb l’or-
denament jurídic comunitari.

Disposició addicional quinta. Ampliació de l’àmbit funci-
onal de les mesures laborals i de Seguretat Social 
previstes en els Reials Decrets Lleis 1/2005, de 4 de 
febrer, i 6/2005, de 8 d’abril.

1. Les mesures laborals i de Seguretat Social establi-
des en l’article 5 del Reial Decret Llei 1/2005, de 4 de 
febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar 
els danys ocasionats en el sector agrari per les gelades 
succeïdes en el mes de gener de 2005, amb l’extensió 
temporal als mesos de febrer i març de 2005 establida pel 
Reial Decret Llei 6/2005, de 8 d’abril, i en l’àmbit territorial 
establit per l’Orde APA/1.109/2005, de 25 d’abril, s’aplica-
ran, amb l’abast temporal i territorial prescrit en les dites 
normes, als danys ocasionats per les gelades en el volum 
d’activitat i treball en les activitats de manipulació i trans-
formació dels productes agrícoles.

2. D’acord amb el que disposa l’apartat anterior, els 
expedients de regulació d’ocupació que tinguen la seua 
causa en els danys produïts en el sector agrari per les 
gelades durant els mesos i als territoris afectats, i la seua 
consegüent repercussió directa en les activitats de mani-
pulació i transformació dels productes agrícoles, es consi-
deraran provinents d’una situació de força major quan 
s’acrediten les pèrdues d’activitat i treball en les activitats 
referides; en estos casos s’aplicaran les mesures establi-
des en l’article 5.1 del Reial Decret Llei 1/2005, de 4 de 
febrer, en els seus termes i d’acord amb les normes de 
desplegament establides en matèria de Seguretat Social 
per l’Orde TAS/899/2005, de 5 d’abril.

3. Les mesures de moratòria en el pagament de les 
cotitzacions a la Seguretat Social previstes en l’apartat 2, 
així com els procediments de devolució de les quantitats 
ingressades a què es referix l’apartat 3, ambdós de l’arti-
cle 5 del Reial Decret Llei 1/2005, de 4 de febrer, seran de 
plena aplicació en l’àmbit funcional establit en l’apartat 1 
d’esta disposició addicional, en els termes establits per 
l’Orde TAS/899/2005, de 5 d’abril.

Disposició addicional sexta. Reducció del nombre mínim 
de jornades reals cotitzades per a accedir al subsidi 
per desocupació o a la renda agrària en favor dels tre-
balladors eventuals agraris afectats per les gelades.

1. Els treballadors per compte d’altri de caràcter 
eventual inclosos en el Règim Especial Agrari de la Segu-
retat Social de les comunitats autònomes d’Andalusia i 
Extremadura, que residisquen en l’àmbit territorial afectat 
per les gelades a què fan referència els Reials Decrets 
Lleis 1/2005, de 4 de febrer, i 6/2005, de 8 d’abril, que es 
delimita en l’Orde APA 1.109/2005, de 25 d’abril, podran 
ser beneficiaris del subsidi per desocupació que regula el 
Reial Decret 5/1997, de 10 de gener, o de la renda agrària 
que regula el Reial Decret 426/2003, d’11 d’abril, encara 
que no tinguen cobert en el Règim Especial Agrari de la 
Seguretat Social el nombre mínim de jornades reals cotit-
zades establit en l’article 2.1.c) o en l’article 2.1.d) dels 
mencionats reials decrets, respectivament, sempre que 
tinguen cobert en el Règim Especial Agrari de la Seguretat 
Social un mínim de 25 jornades reals cotitzades en els 12 
mesos naturals immediatament anteriors a la situació de 
desocupació, reunisquen la resta dels requisits exigits i 
ho sol·liciten en els 365 dies següents a l’entrada en vigor 
d’este reial decret llei.

2. Quan s’aplique el que preveu l’apartat 1 d’esta 
disposició addicional, es considerarà acreditat un nombre 
de 35 jornades reals cotitzades a l’efecte d’allò que esta-
blix:
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a) L’article 5.1.a) del Reial Decret 5/1997, de 10 de 
gener.

b) Els articles 4.1 i 5.1.a) del Reial Decret 426/2003, 
d’11 d’abril.

3. En les sol·licituds que es presenten en els 365 dies 
següents a l’entrada en vigor d’este reial decret llei en 
l’àmbit territorial indicat en l’apartat 1 d’esta disposició 
addicional:

a) Per a aplicar la disposició transitòria primera del 
Reial Decret 5/1997, de 10 de gener, s’haurà de completar 
un nombre mínim de 25 jornades reals, cotitzades, en la 
forma prevista en la dita disposició.

b) Per a aplicar el que establix l’apartat 2 de la dispo-
sició transitòria segona del Reial Decret 5/1997, de 10 de 
gener, quan s’acredite un nombre igual o superior a 25 
jornades cotitzades, es considerarà acreditat un nombre 
de 35 jornades cotitzades.

Disposició addicional sèptima. Règim de les cooperati-
ves agràries situades a les zones afectades.

Les cooperatives agràries amb domicili fiscal en els 
àmbits territorials a què es referix l’article 1 d’este reial 
decret llei i l’article 1 del Reial Decret Llei 1/2005, del 4 de 
febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar 
els danys ocasionats per les gelades succeïdes en el mes 
de gener de 2005, respecte de les operacions realitzades 
amb tercers no socis dins de l’any 2005, siga quin siga 
l’inici dels períodes impositius que completen este ter-
mini, tindran el règim següent:

a) No s’aplicarà el límit màxim a què es referix 
l’apartat 4 de l’article 93 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, 
Cooperatives.

b) No s’aplicarà el límit màxim a què es referix 
l’apartat 10 de l’article 13 de la Llei 20/1990, de 19 de 
desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives, sense 
que això determine la pèrdua de la condició de coopera-
tiva especialment protegida, sense perjuí que estes ope-
racions determinen rendiments extracooperatius.

c) Estos límits seran aplicables per a les operacions 
cooperativitzades amb tercers no socis, realitzades durant 
la resta del període impositiu que, si és el cas, no estiga 
comprés dins de l’any 2005.

Disposició transitòria primera. Sol·licituds del subsidi 
per desocupació i de la renda agrària, presentades 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’este reial decret 
llei, pels treballadors eventuals inclosos en el Règim 
Especial Agrari de la Seguretat Social de les comuni-
tats autònomes d’Andalusia i Extremadura que resi-
disquen en l’àmbit territorial afectat per les gelades.

El que exposa la disposició addicional sexta d’este 
reial decret llei serà també aplicable als treballadors refe-
rits en este que hagueren presentat, entre l’1 de gener del 

2005 i abans de l’entrada en vigor d’este reial decret llei, 
la sol·licitud del subsidi per desocupació que regula el 
Reial Decret 5/1997, de 10 de gener, o la renda agrària que 
regula el Reial Decret 426/2003, d’11 d’abril, sempre que 
presenten una nova sol·licitud a partir de l’entrada en 
vigor d’este reial decret llei.

Disposició transitòria segona. Ampliació i reobertura de 
terminis relatius a altres disposicions.

1. S’amplia fins al dia 15 de novembre de 2005 el 
termini per a la disposició de fons dels préstecs de l’ICO 
establit en l’article 6.3.e) del Reial Decret Llei 1/2005, de 4 
de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal-
liar els danys ocasionats en el sector agrari per les gela-
des succeïdes en el mes de gener de 2005.

2. Amb caràcter excepcional, s’establix per a 2005 un 
segon termini de la presentació de sol·licituds d’ajudes 
per al desballestament de tractors antics amb adquisició 
de nous models, d’acord amb el que establix el Reial 
Decret 178/2005, de 18 de febrer, pel qual es regulen les 
dites ajudes.

El període de presentació de les sol·licituds quedarà 
obert des de l’endemà de la publicació d’este reial decret 
llei i finalitzarà en el termini d’un mes, comptador des de 
la mateixa data, i serà aplicable exclusivament al present 
exercici de 2005.

Disposició final primera. Títol competencial.

Este reial decret llei es dicta a l’empara de l’article 
149.1.1a, 7a, 13a, 14a i 17a de la Constitució, que atribuïx 
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de regulació 
de les condicions bàsiques sobre igualtat de drets dels 
espanyols, bases i coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica i règim de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

El Govern i els distints titulars dels departaments 
ministerials, 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 tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de juny de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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