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pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

3. Els romanents de crèdit que presenti el crèdit
esmentat en finalitzar l’exercici 2001 s’han d’incorporar
al pressupost de l’exercici següent.

Disposició addicional primera. Competències de les
comunitats autònomes de Galícia i Castella i Lleó.

El que estableix aquest Reial decret llei s’entén sens
perjudici de les competències que corresponen a les
comunitats autònomes esmentades a l’empara dels seus
estatuts d’autonomia.

Disposició addicional segona. Límit dels ajuts.

El valor dels ajuts concedits 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 decla-
rats compatibles o complementaris que, pels mateixos
conceptes, puguin concedir altres administracions, orga-
nismes públics, nacionals o internacionals, o correspon-
guin en virtut de pòlisses d’assegurança.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Els titulars dels departaments ministerials, en l’àmbit
de les seves competències, han de dictar les disposicions
necessàries i han d’establir els terminis 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 seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 6 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

6917 REIAL DECRET LLEI 7/2001, de 6 d’abril, pel
qual s’adopten mesures urgents per reparar
els danys causats per les pluges i inundacions
esdevingudes durant els dies 21 al 26 d’oc-
tubre de 2000 a les províncies de Tarragona,
Saragossa, Terol, Castelló, València i Múrcia.
(«BOE» 84, de 7-4-2001.)

Durant els dies 21 al 26 d’octubre de 2000, una
borrasca en capes mitjanes i altes de l’atmosfera va
donar origen a un episodi de pluges torrencials i situa-
cions hidrològiques extremes en gran part del litoral
mediterrani i regions limítrofes, amb una rellevància
especial a les províncies de Tarragona, Saragossa, Terol,
Castelló, València i Múrcia, que va causar víctimes mor-
tals i danys i pèrdues de diversa naturalesa en infraes-
tructures, serveis públics essencials, habitatges, indús-
tria, agricultura i comerç.

La magnitud dels fets i les seves conseqüències per-
judicials exigeixen, des del principi constitucional de soli-
daritat, una acció dels poders públics tendent a l’adopció
de mesures pa�iatives i reparadores, adequades a la
situació creada, i l’establiment, al seu torn, dels proce-
diments que garanteixin de manera ràpida i flexible el
finançament de les despeses que derivin de la reparació
dels danys produïts i de la rehabilitació dels serveis
públics afectats.

L’objectiu d’aquesta norma és aprovar un catàleg de
mesures que afecten diversos departaments ministerials
i inclouen aspectes molt diferents, ja que mentre que
unes es dirigeixen a disminuir les càrregues tributàries,
d’altres, com la concessió de crèdits privilegiats, intenten
pa�iar l’impacte en les economies de les empreses i
els particulars afectats.

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 de l’Interior, del vicepre-
sident segon del Govern i ministre d’Economia, i dels
ministres d’Hisenda, de Treball i Afers Socials, d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, de la Presidència i d’Ad-
ministracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 6 d’abril de 2001,

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 de consideració
ocasionats per les fortes inundacions i els temporals
esdevinguts els últims dies del mes d’octubre a les comu-
nitats autònomes d’Aragó (províncies de Saragossa i
Terol), València (províncies de Castelló i València), Cata-
lunya (província de Tarragona) i Regió de Múrcia.

Els termes municipals i nuclis de població afectats
als quals siguin aplicables concretament les mesures
esmentades, es determinen per ordre del vicepresident
primer del Govern i ministre de l’Interior, a proposta de
les delegacions del Govern a les comunitats autònomes
respectives.

2. Als efectes de les actuacions reparadores esmen-
tades, s’entén que també hi estan inclosos els altres
termes municipals o nuclis de població en què, per a
la correcta execució de les obres necessàries, siguin
imprescindibles les actuacions dels departaments minis-
terials competents.

3. Als projectes que executin les entitats locals en
els termes municipals o nuclis de població a què es refe-
reixen els apartats anteriors, relatius a les obres de repa-
ració o restitució d’infraestructures, equipaments o ins-
ta�acions i serveis que preveu l’article 26 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 ha d’aplicar el tràmit d’urgència, i l’Estat els pot
concedir una subvenció de fins al 50 per 100 del seu
cost.

Article 2. Danys a la resta d’infraestructures públiques.

Es faculten 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 depar-
taments esmentats, 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 els seus àmbits de competències.

Article 3. Beneficis fiscals.

1. Es concedeix l’exempció de les quotes de l’impost
sobre béns immobles de naturalesa rústica correspo-
nents a l’exercici 2001 que afectin explotacions agràries
situades als municipis que determini l’ordre ministerial
que es dicti en desplegament de l’article 1, en què s’hagin
produït destrosses en collites, bestiar o béns que cons-
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titueixin sinistres no coberts per cap fórmula d’assegu-
rament públic o privat.

2. Així mateix, i per al mateix exercici econòmic,
es concedeix exempció de les quotes de l’impost de
béns immobles de naturalesa urbana que afectin habi-
tatges, establiments industrials i mercantils, locals de
treball i similars, danyats com a conseqüència directa
de les pluges i inundacions, quan s’acrediti que tant les
persones com els béns que s’hi ubiquen han hagut de
ser objecte de reallotjament total o parcial en altres habi-
tatges o locals diferents fins a la reparació dels danys
soferts.

3. Es concedeix una reducció en l’impost sobre acti-
vitats econòmiques per a l’exercici 2001 a les indústries,
els establiments mercantils i els professionals de què
els locals de negocis o béns afectats a aquesta activitat
hagin estat danyats com a conseqüència directa de les
pluges i inundacions, sempre que s’acrediti que han
hagut de ser objecte de reallotjament o s’han produït
danys que obliguen al tancament de l’activitat. Aquesta
reducció és proporcional al temps transcorregut des del
dia que s’hagi produït la cessació de l’activitat fins al
seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui als
mateixos locals o a d’altres habilitats a aquest efecte,
sens perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys
produïts hi doni origen, el supòsit de cessació en l’exercici
de l’activitat que té els seus efectes des del dia 31 de
desembre de 2000.

4. Les exempcions i reduccions de quotes en els
tributs assenyalats als apartats anteriors també compre-
nen la dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquests.

5. 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.

6. La disminució d’ingressos que les normes d’a-
quest article produeixin als ajuntaments i les diputacions
provincials s’ha de compensar mitjançant la imputació
específica del seu import amb càrrec als recursos deri-
vats de l’article 73 de la Llei 13/2000, de 28 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2001.

Article 4. Reduccions fiscals especials per a les acti-
vitats agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries efectuades
a les zones que determini l’ordre que es dicti en des-
plegament de l’article 1 d’aquest Reial decret llei, i d’a-
cord amb les previsions que conté l’article 35, apar-
tat 4.1, del Reglament de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, aprovat pel Reial decret 214/-
1999, de 5 de febrer, el ministre d’Hisenda, en vista
de l’informe del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, pot autoritzar, amb caràcter excepcional, la reduc-
ció dels índexs de rendiment net a què es refereix l’Ordre
de 7 de febrer de 2000, que desplega per a l’any 2000
el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i el règim especial simplificat
de l’impost sobre el valor afegit.

Article 5. Mesures laborals.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tin-
guin la seva causa en els danys produïts per les pluges
i inundacions tenen la consideració de provinents d’una
situació de força major, amb les conseqüències que deri-
ven dels articles 47 i 51 del text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1/1995, de 24 de març. L’autoritat laboral pot exo-
nerar l’empresari de l’abonament de les quotes a la Segu-
retat 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 hi hagi extinció del contracte, les indemnitzacions
dels treballadors van a càrrec del Fons de Garantia Sala-
rial, 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, partint de circumstàncies excep-
cionals, l’autoritat laboral pot autoritzar que el temps
en què 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 legisla-
tiu 1/1994, de 20 de juny, que tinguin la seva causa
immediata en les pluges i inundacions, no es computi
a l’efecte 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. Per dur a terme les obres de reparació dels danys
causats, les corporacions locals poden so�icitar subven-
cions a l’Institut Nacional d’Ocupació, a l’empara del que
preveu l’Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social
de 26 d’octubre de 1998, per la qual s’estableixen les
bases per a la concessió de subvencions per aquest Ins-
titut en l’àmbit de les corporacions locals per a la con-
tractació de treballadors aturats en la realització d’obres
i serveis d’interès general i social.

D’altra banda, per a la realització de les obres de
reparació dels serveis públics, les administracions públi-
ques i entitats sense ànim de lucre poden so�icitar de
l’Institut Nacional d’Ocupació l’adscripció de treballadors
perceptors de les prestacions per desocupació per a fei-
nes de co�aboració social, d’acord amb el que disposa
l’article 213.3 del text refós de la Llei general de la Segu-
retat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994,
de 20 de juny.

Article 6. 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 per
la catàstrofe sigui quina sigui la seva quantia.

2. A aquests mateixos efectes, s’inclouen, en tot
cas, entre les infraestructures, les hidràuliques, les de
restauració hidrologicoforestal, els regadius, les agràries
d’ús comú, les carreteres, les costes, el domini públic
maritimoterrestre, les afectades per la servitud de trànsit,
les educatives i les sanitàries que hagin resultat afectades
per les pluges i inundacions.

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, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, es
dispensa del requisit previ de disponibilitat dels terrenys,
sens perjudici que la seva ocupació efectiva hagi d’anar
precedida de la formalització de l’acta d’ocupació.

Article 7. Ajuts d’emergència.

Els ajuts d’emergència i de caràcter immediat per
pa�iar els danys causats per l’episodi de pluges esmentat
es regeixen pel que disposa l’Ordre del Ministeri de l’In-
terior de 18 de març de 1993, parcialment modificada
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per la de 30 de juliol de 1996, sobre procediment de
concessió d’ajuts 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 en els seus habitatges
i/o estris de primera necessitat són compatibles amb
els que, amb el mateix objecte i per la mateixa causa,
puguin concedir als beneficiaris les administracions auto-
nòmica o local amb càrrec als seus respectius pressu-
postos, o els corresponguin en virtut de l’existència de
pòlisses d’assegurament.

Article 8. Línies preferencials de crèdit.

S’instrueix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la seva
condició d’agència financera, per instrumentar una línia
de préstecs per un import total de 3.000.000.000 de
pessetes (18.030.363,13 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 les comu-
nitats autònomes afectades, i subscrivint amb elles els
convenis de co�aboració oportuns.

Aquestes línies de préstec, que tenen com a finalitat
finançar la reparació o reposició d’insta�acions indus-
trials i mercantils, vehicles comercials, explotacions agrà-
ries i ramaderes, i locals de treball de professionals que
hagin resultat danyats com a conseqüència de les pluges
i inundacions, es materialitzen en operacions de préstec
concedides per les entitats financeres esmentades, les
característiques de les quals són:

a) Import màxim: el del dany avaluat per la delegació
o subdelegació del Govern de la província corresponent
o, si s’escau, i previ conveni subscrit a aquest efecte,
pel Consorci de Compensació d’Assegurances.

b) Termini: l’establert entre les parts, amb un màxim
de cinc anys, inclòs un de carència d’interessos.

c) Interès: el tipus de cessió per l’ICO a les entitats
financeres és del 3 per 100 TAE, amb un marge màxim
d’intermediació per a aquestes del 0,75 per 100. En
conseqüència, el tipus final màxim per al prestatari és
del 3,75 per 100 TAE.

d) Tramitació: les so�icituds s’han de presentar a l’en-
titat financera mediadora, que ha de decidir sobre la con-
cessió del préstec; el risc de l’operació va a càrrec seu.

e) Vigència de la línia: el termini per a la disposició
de fons acaba el 31 de desembre de 2001.

La instrumentació de la línia de préstecs a què es
refereix aquest article, la porta 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 menyscapte que per a l’ICO suposi
el diferencial entre el cost de mercat de l’obtenció de
recursos i el tipus abans esmentat del 3 per 100 es
cobreix amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

L’aplicació de les indemnitzacions a la cance�ació
dels crèdits esmentats té caràcter preferent sobre altres
destinacions alternatives d’aquestes.

Article 9. 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 1.3, amb càrrec al crèdit que
a aquests efectes s’habilita, amb el caràcter incorporable,
en els pressupostos del Departament esmentat.

Així mateix, es faculta el titular del Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques per establir el procediment per

a la concessió d’aquestes subvencions, el seu seguiment
i control, en el marc de la cooperació econòmica de
l’Estat a les inversions de les entitats locals.

Article 10. Crèdit extraordinari.

1. Es concedeix un crèdit extraordinari, dotat amb
2.000.000.000 de pessetes (12.020.242,09 euros) en
el vigent pressupost de despeses de l’Estat, secció 22
«Ministeri d’Administracions Públiques», servei 03 «Se-
cretaria d’Estat d’Organització Territorial de l’Estat», pro-
grama 912B «Cooperació local de l’Estat», capítol 7
«Transferències de capital», article 76 «A corporacions
locals», concepte 762 «Per a la reparació de danys en
infraestructures de caràcter local, segons el Reial decret
llei 7/2001, de 6 d’abril».

2. El crèdit extraordinari a què es refereix l’apartat
anterior es finança amb deute públic, d’acord amb el
que estableix l’article 101 del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

3. Els romanents de crèdit que presenti aquest crè-
dit en finalitzar l’exercici 2001 s’han d’incorporar al pres-
supost de l’exercici següent.

Disposició addicional primera. Competència de les
comunitats autònomes.

El que estableix aquest Reial decret llei s’entén sens
perjudici de les competències que corresponguin a les
comunitats autònomes a l’empara dels seus estatuts
d’autonomia.

Disposició addicional segona. Límit dels ajuts.

El valor dels ajuts concedits en aplicació d’aquest
Reial decret llei, pel que fa als materials esmentats, no
pot superar en cap cas la diferència entre el valor del
dany produït i l’import d’altres ajuts o indemnitzacions
declarats compatibles o complementaris que, pels
mateixos conceptes, puguin concedir altres administra-
cions, organismes públics, nacionals o internacionals, o
corresponguin en virtut de pòlisses d’assegurança.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els titulars dels departaments ministerials,
en l’àmbit de les seves competències, han de dictar les
disposicions necessàries i establir els terminis per a l’exe-
cució 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, 6 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

6918 REIAL DECRET LLEI 8/2001, de 6 d’abril, pel
qual s’estableix el sistema d’infraccions i san-
cions en matèria d’encefalopaties espongifor-
mes transmissibles. («BOE» 84, de 7-4-2001.)

En el marc de la crisi generada a tot el territori comu-
nitari com a conseqüència de l’aparició de diversos casos
d’encefalopaties espongiformes transmissibles, ha estat


