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coproducció, sempre que no sigui inferior al 10% (deu per 
cent) del cost de producció;

4t complir les condicions fixades per a la concessió 
de nacionaIitat per la legislació vigent del país majoritari;

5è incloure en el contracte de coproducció disposi-
cions relatives al repartiment dels ingressos.

El benefici de la coproducció bipartida només es con-
cedeix a cadascuna d’aquestes obres amb l’autorització 
prèvia donada, cas per cas, per les autoritats espanyoles i 
franceses competents.

Les aportacions financeres efectuades, per una part i 
l’altra, han de ser globalment equilibrades pel que es refe-
reix al conjunt d’aquestes pel·lícules.

Si, en el transcurs d’un any determinat, s’arriba al 
nombre de pel·lícules que s’ajusten a les condicions 
damunt ressenyades, s’ha de reunir una comissió mixta 
als efectes d’examinar si es compleix l’equilibri financer 
general i determinar si altres obres cinematogràfiques es 
poden acollir al benefici de la coproducció.»

Li agrairia molt que em fes saber si les disposicions 
que precedeixen mereixen l’aprovació del seu Govern.

En aquest cas, aquesta carta, així com la resposta, 
constituiran un acord entre els nostres dos governs, que 
entrarà en vigor en la data de l’última notificació efectu-
ada entre les parts per la qual es comuniquin el compli-
ment de les formalitats previstes a aquest fi per les res-
pectives legislacions internes.

Rebi, Senyora Ministra, el testimoni de la meva més 
alta consideració.»

Tinc l’honor de comunicar a V. E. que el Govern espa-
nyol està d’acord amb tot el que antecedeix i que, per 
tant, la carta de V. E. i aquesta carta de resposta constitu-
eixen un Acord entre els nostres dos governs en aquesta 
matèria, que entrarà en vigor en la data de l’última notifi-
cació efectuada entre les parts per la qual es comuniquin 
el compliment de les formalitats previstes a aquest fi per 
les seves respectives legislacions internes.

Rebi, Senyor Ambaixador, l’expressió de la meva més 
distingida consideració.

Aquest Bescanvi de cartes va entrar en vigor el 30 de 
juny de 2005, data de l’última notificació encreuada entre 
les parts, de comunicació de compliment de les formali-
tats previstes en les respectives legislacions internes, 
segons estableix el text de les cartes.

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 20 de juliol de 2005.–El secretari general tèc-
nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 13263 REIAL DECRET 949/2005, de 29 de juliol, pel 

qual s’aproven mesures en relació amb les 
adoptades al Reial decret llei 11/2005, de 22 de 
juliol, pel qual s’aproven mesures urgents en 
matèria d’incendis forestals. («BOE» 183, 
de 2-8-2005.)

Aquesta norma reglamentària es dicta per facilitar 
l’aplicació de les mesures urgents adoptades al Reial 
decret llei 11/2005, de 22 de juliol, destinades a pal·liar, 
compensar i reparar, en la mesura que sigui possible, els 
danys personals i materials causats per l’incendi originat 
a la província de Guadalajara el passat 16 de juliol.

Així mateix, aquest Reial decret inclou dins del seu 
àmbit d’aplicació, i a l’empara del que preveu l’article 1.2 
de l’esmentat Reial decret llei, els danys ocasionats pels 
incendis que es van originar a Extremadura el passat 21 
de juliol, i que, per la seva especial gravetat, han produït, 
com aquell, conseqüències catastròfiques a les zones 
afectades.

Les ajudes que es concreten i es quantifiquen en 
aquesta norma componen un ampli ventall que comprèn 
des de les estrictament personals, per mort o incapacitat 
absoluta permanent, fins a les que pretenen augmentar 
l’ocupació a les zones afectades, passant per la previsió 
de les indemnitzacions de les explotacions agrícoles, 
ramaderes i apícoles, o les ajudes excepcionals en matè-
ria d’habitatge. També es preveuen actuacions concretes 
de prevenció d’incendis forestals, finançades amb càrrec 
al Fons que preveu la disposició addicional quarta del 
Reial decret llei 11/2005.

Per a l’elaboració d’aquest Reial decret s’han tingut en 
compte diverses anàlisis i valoracions de tècnics i experts 
en incendis forestals, la mateixa experiència acumulada 
durant els últims anys en aquests esdeveniments i, molt 
en particular, les inquietuds transmeses personalment 
pels alcaldes dels municipis afectats pel tràgic i devasta-
dor incendi de Guadalajara.

Igualment, ha servit d’important punt de referència la 
Conferència Sectorial de Medi Ambient, reunida amb 
caràcter excepcional i urgent a Madrid el passat 26 de 
juliol. En aquest sentit, s’ha considerat convenient preci-
sar l’abast de la intervenció de les comunitats autònomes 
en la delimitació de l’àmbit de les prohibicions excepcio-
nals que estableix el Reial decret llei 11/2005, per adaptar-
les a les molt diverses peculiaritats dels territoris de 
cadascuna d’aquestes.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de la Presi-
dència i dels ministres de Defensa, d’Economia i Hisenda, 
de l’Interior, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Adminis-
tracions Públiques i de Medi Ambient, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de 
juliol de 2005,

D I S P O S O :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir normes 
relacionades amb les que conté el Reial decret llei 11/2005, 
de 22 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents en 
matèria d’incendis forestals.

2. Específicament, les mesures que preveu aquest 
Reial decret són aplicables:

a) Als municipis d’Ablanque, Anguita (pedanies 
d’Anguita: Santa María del Espino i Villarejo de Medina), 
Anquela del Ducado (entitat d’àmbit territorial inferior 
al municipi d’Anquela del Ducado: Tobillos), Cirue-
los del Pinar, Cobeta, Luzón, Maranchón, Mazarete, 
Riba de Saelices i Selas, tots de la província de 
Guadalajara.

b) Als municipis de la Comunitat Autònoma d’Extre-
madura d’Alía, Cañamero, Navalvillar de Ibor, Castañar de 
Ibor, Guadalupe i Robledollano, tots de la província de 
Càceres; i al de Valdecaballeros, de la província de 
Badajoz.

c) A altres municipis que determini el Govern, per 
haver patit des de l’1 d’abril de 2005, o patir fins a l’1 de 
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novembre de 2005, incendis d’efectes catastròfics simi-
lars a les zones afectades.

Article 2. Quantia de les ajudes excepcionals per danys 
personals en casos de defunció i d’incapacitat abso-
luta i permanent.

1. D’acord amb el que preveu l’article 7.2 a) del Reial 
decret llei 11/2005, de 22 de juliol, es fixa la quantia de les 
ajudes excepcionals per danys personals en 18.000 
euros.

Aquestes ajudes es concedeixen d’acord amb els 
requisits que estableix l’article 7 del Reial decret llei 
11/2005, de 22 de juliol, sense que siguin aplicables les 
limitacions sobre dependència econòmica dels beneficia-
ris respecte del causant, previstes al Reial decret 307/2005, 
de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions ate-
nent determinades necessitats derivades de situacions 
d’emergència o de naturalesa catastròfica i s’estableix el 
procediment per a la seva concessió.

El procediment per a la concessió de les ajudes perso-
nals és el que preveu el Reial decret 307/2005, de 18 de 
març, llevat dels terminis de presentació de sol·licituds i 
de resolució, que són, respectivament, de dos i tres 
mesos, tal com disposa l’article 7.5 del Reial decret llei 
11/2005, de 22 de juliol.

2. Les ajudes a les persones físiques o jurídiques que 
hagin fet prestacions personals i de béns es regeixen pel 
que disposa el Reial decret 307/2005, de 18 de març.

Article 3. Especificació de les indemnitzacions de les 
explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles.

1. Els titulars de les explotacions agrícoles i ramade-
res afectades, que compleixin el que preveu l’article 2 del 
Reial decret llei 11/2005, perceben les indemnitzacions 
que preveu el present article.

2. En les produccions agrícoles s’indemnitzen les 
pèrdues registrades en la producció esperada en la cam-
panya. En el cas de les produccions llenyoses s’ha de tenir 
en compte, a més, una compensació equivalent al cost de 
reposició de les plantacions afectades i la possible reper-
cussió que es pugui originar en la collita de les pròximes 
campanyes.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en 
coordinació amb les comunitats autònomes afectades, ha 
d’establir el procediment per determinar aquestes indem-
nitzacions i la seva quantia màxima.

3. Les pèrdues registrades en les explotacions rama-
deres, com a conseqüència dels danys produïts sobre les 
pastures i altres àrees d’aprofitament ramader, es com-
pensen amb unes indemnitzacions en concepte de despe-
ses extraordinàries per a l’alimentació dels animals, en 
les següents quanties:

Bestiar boví i equí: 165 €/animal reproductor.
Bestiar oví i cabrú: 25 €/animal reproductor.

4. Les explotacions apícoles afectades són indemnit-
zades per les pèrdues ocasionades per l’incendi en els 
ruscos cremats, sempre que aquestes pèrdues no siguin 
compensades per les pòlisses d’assegurança que puguin 
tenir formalitzades els productors. La indemnització que 
s’ha de percebre també inclou una compensació econò-
mica en concepte de minva de producció en la pròxima 
campanya. La quantia màxima d’indemnització, pels dos 
conceptes, és de 120 €/rusc cremat. D’aquesta quantitat 
s’han de deduir les indemnitzacions que pugui percebre 
l’apicultor per les entitats asseguradores.

5. Per a les restants produccions la indemnització 
que s’ha de percebre es determina tenint en compte les 
condicions i els procediments establerts en el sistema 
d’assegurances agràries.

Article 4. Ajudes excepcionals en matèria d’habitatge: 
per a lloguer d’habitatges si se n’ha produït la destruc-
ció total, així com per a la reparació, rehabilitació i 
reconstrucció d’aquests habitatges.

1. Són beneficiaris de les ajudes excepcionals en 
matèria d’habitatge que regula el número segon d’aquest 
article:

a) Els propietaris, els usufructuaris o arrendataris 
amb contracte sotmès a pròrroga forçosa, sempre que 
l’habitatge destruït o malmès tingui la condició de resi-
dència permanent i habitual abans de produir-se el sinis-
tre.

b) Les comunitats de propietaris per danys en ele-
ments comuns.

2. Les ajudes excepcionals, que es concedeixen amb 
càrrec a la reserva no territorialitzada que regulen els arti-
cles 78, c) 2. i 83.3 del Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, 
pel qual s’aprova el Pla estatal 2005-2008 per afavorir l’ac-
cés dels ciutadans a l’habitatge, s’atorguen en els 
següents supòsits i quanties:

a) Per a lloguer d’habitatges:
1r Si com a conseqüència de l’incendi forestal s’ha 

produït la destrucció total de l’habitatge, o a causa del mal 
estat residual ha calgut enderrocar-lo, els propietaris 
poden accedir a un habitatge en règim de lloguer, durant 
un període màxim de 24 mesos, prorrogable, si s’escau, 
fins que sigui possible reconstruir l’habitatge o disposar-
ne d’un de nou, per bé que es poden admetre altres fór-
mules de reallotjament alternatives si és necessari.

2n Els que ocupaven com a residència habitual, en 
règim de lloguer, habitatges que hagin resultat totalment 
destruïts o que hagin estat enderrocats, poden accedir a 
ajudes per lloguer consistents en l’abonament de la dife-
rència entre les rendes de lloguer de l’anterior i del nou 
habitatge, per un període de temps igual al que figura en 
el paràgraf primer.

3r En el supòsit que la rehabilitació o reparació de 
l’habitatge exigeixi desallotjar-lo, també es pot accedir a 
un habitatge en règim de lloguer, durant un període 
màxim de 12 mesos, prorrogable, si s’escau, fins que 
sigui possible disposar de l’habitatge.

4t La quantia màxima que poden assolir aquestes 
ajudes no pot superar l’import de 70,87 euros/m2/lloguer 
any, per habitatge.

b) Per a reparació, rehabilitació i reconstrucció d’ha-
bitatges:

1r En els supòsits en què, com a conseqüència de 
l’incendi forestal, s’hagi produït la destrucció total de l’ha-
bitatge, els propietaris poden ser beneficiaris d’una ajuda 
econòmica per reparar-lo, rehabilitar-lo i reconstruir-lo, la 
quantia de la qual queda determinada, en el límit màxim, 
pel 50 per cent del valor dels danys produïts segons la 
taxació pericial efectuada o ratificada per l’òrgan compe-
tent de la comunitat autònoma, sense que en cap cas 
l’import de l’ajuda pugui ser superior al 40 per cent del 
preu de venda d’un habitatge qualificat de protecció ofi-
cial de règim especial, ubicat a la mateixa localitat que 
l’habitatge destruït. Als efectes del còmput de l’esmentat 
preu de venda, es considera una superfície útil de l’habi-
tatge protegit de 90 metres quadrats, sense traster ni 
garatge.

2n Si l’habitatge no ha resultat destruït, sinó mal-
mès, la quantia màxima de l’ajuda econòmica per rehabi-
litar-lo o reparar-lo, sota els mateixos supòsits que els del 
paràgraf anterior, és de 12.000 euros.

3r També poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes 
previstes per a la reconstrucció, rehabilitació o reparació 
d’un habitatge sinistrat els que l’ocupaven com a residèn-
cia habitual, en qualitat d’usufructuaris o arrendataris 
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amb contracte sotmès a pròrroga forçosa. En aquest cas, 
als efectes de la reconstrucció, rehabilitació o reparació, 
és perceptor de l’ajuda corresponent qui acrediti que és 
propietari de l’immoble. Tanmateix, en el cas de comuni-
tats de propietaris, per danys en elements comuns, el 
perceptor de l’ajuda ha de ser el representant legal de la 
comunitat de propietaris.

3. Els particulars que sol·licitin les ajudes que preveu 
el número anterior han d’acreditar, per qualsevol mitjà 
admissible en dret, que compleixen els següents requi-
sits:

a) Tenir la residència en algun dels termes munici-
pals inclosos en l’àmbit de l’article primer d’aquest Reial 
decret.

b) L’habitatge sinistrat ha de constituir domicili habi-
tual del sol·licitant de les ajudes abans de produir-se l’in-
cendi forestal.

c) Justificar, si s’escau, l’import de les despeses 
generades per l’arrendament que hagi resultat necessari, 
com a conseqüència de la inhabitabilitat de l’habitatge 
destruït o malmès.

d) Tenir la condició de propietari, usufructuari o 
arrendatari en els termes que es determinen en aquest 
article.

e) Acreditar escassetat de recursos econòmics per 
fer front a les despeses objecte de les ajudes que preveu 
aquest article. S’entén que no es tenen recursos econò-
mics quan es compleixin els requisits per ser beneficiari 
de les ajudes que preveu el Reial decret 307/2005, de 18 
de març, tal com es determina al seu article 16.

4. El valor de les ajudes concedides en aplicació 
d’aquest Reial decret, pel que es refereix als danys 
materials, no pot superar en cap cas la diferència entre 
el valor del dany produït i l’import d’altres ajudes o 
indemnitza cions declarades compatibles o complemen-
tàries que, pel mateix concepte, puguin concedir altres 
organismes públics, nacionals o internacionals, o cor-
responguin en virtut de l’existència de pòlisses d’asse-
gurament.

5. El finançament de les ajudes per a reparació, reha-
bilitació i reconstrucció d’habitatges l’efectua l’Adminis-
tració General de l’Estat, amb càrrec a la reserva no terri-
torialitzada que regulen els articles 78, c) 2 i 83.3 del Reial 
decret 801/2005, d’1 de juliol.

6. Les ajudes que preveu aquest article tenen caràc-
ter extraordinari i es regeixen, pel que fa al procediment 
de concessió, pel que disposen aquest Reial decret i l’or-
dre ministerial que el desplegui.

Article 5. Ajudes per pèrdua de béns.

Les pèrdues de béns sofertes són objecte d’ajudes 
segons el que disposa el Reial decret 307/2005, de 18 de 
març, pel qual es regulen les subvencions atenent deter-
minades necessitats derivades de situacions d’emergèn-
cia o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procedi-
ment per a la seva concessió.

Article 6. Ajudes a corporacions locals.

Les ajudes a corporacions locals per les despeses cau-
sades per fer front a aquestes situacions d’emergència es 
regeixen pel que disposa el Reial decret 307/2005, de 18 
de març, sense que sigui aplicable la limitació de la quan-
tia que preveuen els seus articles 22 i 23.

Article 7. Contractació d’aturats a través dels programes 
de col·laboració amb els organismes de l’Estat, per a 
la neteja de forests, marges de rius i educació ambien-
tal, entre altres.

Amb càrrec als crèdits disponibles de la reserva de 
gestió directa del Servei Públic d’Ocupació Estatal, s’ha 
d’incrementar la contractació d’aturats a través dels pro-
grames de col·laboració amb els organismes de l’Estat, 
encaminats a la neteja de forests, marges de rius, tasques 
de vigilància i educació ambiental, entre altres.

Article 8. Declaració dels municipis afectats com a zona 
rural deprimida.

Es declaren zona rural deprimida els municipis inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació de l’article 1.2 a) i c) d’aquest 
Reial decret, perquè es puguin beneficiar dels fons del Pla 
de foment de l’ocupació agrària, gestionats pel Servei 
Públic d’Ocupació Estatal. Per a la creació del consell 
comarcal corresponent s’ha de seguir el que estableix 
l’article 25.5 del Reial decret 939/1997, de 20 de juny.

Article 9. Accions de formació professional a través de 
convenis de compromís de contractació a les zones 
afectades.

Amb càrrec als crèdits disponibles de la reserva de 
gestió directa del Servei Públic d’Ocupació Estatal s’ha de 
donar prioritat a les accions de formació professional a 
través de convenis amb compromís de contractació a les 
zones afectades.

Article 10. Ampliació de l’àmbit funcional de les mesu-
res als subsectors econòmics vinculats a les explotaci-
ons directament afectades pels incendis.

1. S’estenen les mesures laborals i de Seguretat 
Social que estableix l’article 5 del Reial decret llei 11/2005, 
de 22 de juliol, als subsectors econòmics vinculats amb 
les explotacions directament afectades pels incendis que, 
com a conseqüència dels danys que s’hi hagin produït, 
hagin de reduir o paralitzar la seva activitat.

2. Correspon al ministre d’Economia i Hisenda, amb 
l’informe previ del Ministeri de Treball i Afers Socials, fixar 
els criteris amb els quals establir la vinculació dels sub-
sectors a les explotacions directament afectades, la qual 
cosa determina l’extensió d’aquestes mesures.

Article 11. Determinació per les comunitats autònomes 
de l’abast de les prohibicions que estableix l’article 13 
del Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, als seus 
àmbits territorials respectius.

1. En el marc de les mesures que conté l’article 13 del 
Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, correspon a les 
comunitats autònomes:

a) Delimitar els espais oberts en els quals és aplica-
ble la seva lletra a).

b) Determinar els supòsits exceptuats de les prohibi-
cions que regulen els apartats 1r i 2n de la seva lletra b).

c) Determinar els supòsits en què queda autoritzat el 
trànsit de persones, d’acord amb el que disposa la seva 
lletra c).

2. A aquests efectes, es consideren autoritzacions 
expresses tant les emeses en supòsits concrets com les 
integrades en les disposicions de caràcter general dicta-
des abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 
11/2005, i compatibles amb aquest, o en les dictades en el 
seu desplegament i aplicació.
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Article 12. Fons creat per la disposició addicional quarta 
del Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol.

1. Per tal de dotar el Fons per a actuacions de preven-
ció d’incendis forestals, creat per la disposició addicional 
quarta del Reial decret llei 11/2005, i de conformitat amb el 
que disposa l’article 15, en relació amb el 16, tots dos de 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària, així com els articles 50, 55 i 61 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, el 
Consell de Ministres ha d’autoritzar, a proposta del minis-
tre d’Economia i Hisenda, un crèdit extraordinari.

2. Amb càrrec a aquest Fons es financen, entre altres, 
les següents actuacions:

a) De prevenció i defensa contra incendis forestals a 
les finques propietat de les confederacions hidrogràfi-
ques del Nord, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, 
Segura, Xúquer i Ebre.

b) D’aprofitament de la biomassa forestal residual 
consistents en la retirada, l’emmagatzematge i la posada 
a disposició dels operadors econòmics, dutes a terme pel 
Ministeri de Medi Ambient a les zones declarades d’alt 
risc, a petició de les comunitats autònomes i en col-
laboració amb aquestes, fins al 31 de desembre de 2005.

c) De finançament dels nous mitjans aeris, la con-
tractació dels quals s’ha d’efectuar pel procediment 
d’emergència una vegada que finalitzi l’avaluació dels 
mitjans més idonis dins dels disponibles per estar opera-
tius immediatament.

Disposició addicional primera. Establiment d’una línia 
prioritària d’actuació per proporcionar servei de tele-
fonia mòbil i accés preferent al programa d’extensió 
de la banda ampla, als municipis afectats de la provín-
cia de Guadalajara.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’incor-
porar amb caràcter prioritari els municipis afectats per 
l’incendi forestal originat a la província de Guadalajara el 
16 de juliol de 2005 al Pla d’extensió de la telefonia mòbil. 
Igualment, aquests municipis s’inclouen amb caràcter 
preferent al Programa d’extensió de la banda ampla del 
mateix Ministeri per a zones rurals i aïllades.

Disposició addicional segona. Ampliació de les línies 
d’assegurances agràries a les forests.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través 
de l’Entitat Nacional d’Assegurances Agràries, ha de fer 
els estudis actuarials i tècnics per valorar la possible 
ampliació de les línies de les assegurances agràries a les 
forests que tinguin rendes anuals o periòdiques de pro-
ductes forestals i la cobertura de les quals tingui en 
compte el vol, així com les pèrdues de rendes per motiu 
d’incendis forestals, i plantejar, si s’escau, les primes cor-
responents segons la tipologia i les característiques dels 
béns a assegurar.

Les conclusions d’aquest estudi s’han de presentar en 
el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret.

Disposició addicional tercera. Avaluació dels danys pro-
duïts per incendis forestals esdevinguts a Andalusia 
l’any 2004 als efectes de la possible extensió de les 
ajudes que preveu aquest Reial decret.

El Govern, de manera concertada amb la Junta d’An-
dalusia, ha d’avaluar els danys produïts en ocasió dels 
incendis esdevinguts a Andalusia i, en funció d’aquesta 
valoració, acordar quines mesures de les que preveu 
aquest Reial decret són susceptibles d’aplicació a les per-

sones, els béns i els municipis afectats per aquells incen-
dis.

Disposició addicional quarta. Aplicació del Fons de con-
tingència d’execució pressupostària.

Per finançar les ajudes que es concedeixin en aplica-
ció del que disposa l’article 2.1 com a conseqüència de 
l’incendi iniciat el 16 de juliol de 2005 a la província de 
Guadalajara, s’assignen 198.000 euros amb càrrec al Fons 
de contingència d’execució pressupostària.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Els diferents titulars dels departaments ministerials, 
en l’àmbit de les seves competències, han de dictar les 
disposicions necessàries per al desplegament d’aquest 
Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Palma de Mallorca, 29 de juliol de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
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 13264 ORDRE PRE/2500/2005, de 29 de juliol, per la 
qual es determinen els àmbits territorials afec-
tats per la sequera i s’estableixen criteris per a 
l’aplicació de determinades mesures previstes 
al Reial decret llei 10/2005, de 20 de juny, pel 
qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els 
danys produïts en el sector agrari per la 
sequera i altres adversitats climàtiques. 
(«BOE» 183, de 2-8-2005.)

El Reial decret llei 10/2005, de 20 de juny, pel qual 
s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys produïts 
en el sector agrari per la sequera i altres adversitats climà-
tiques, disposa a l’apartat 2 de l’article 1 que, per ordre 
conjunta dels ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
i de Medi Ambient, escoltades les comunitats autònomes 
i les organitzacions representatives del sector, s’han de 
delimitar els àmbits territorials afectats a l’efecte de l’apli-
cació de les mesures previstes.

Així mateix, la disposició final segona faculta els dife-
rents titulars dels departaments ministerials, en l’àmbit 
de les seves competències, per dictar les normes necessà-
ries i establir els terminis per a l’execució de les mesures 
que s’hi preveuen.

Aquesta Ordre delimita l’àmbit territorial afectat, en 
compliment del que estableix l’article 1.2 de Reial decret 
llei 10/2005, i estableix els criteris per a l’aplicació de les 
mesures que preveuen els articles 4, 5 i 6 de l’esmentat 
Reial decret llei.

En virtut d’això, escoltades les comunitats autònomes 
i les organitzacions representatives del sector, i a pro-
posta de les ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i 
de Medi Ambient, disposo:

Primer. Àmbits territorials afectats per la sequera.
1. Als efectes del que preveu l’article 1.2 del Reial 

decret llei 10/2005, de 20 de juny, els àmbits territorials 


