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ANNEX

Reemborsament de les despeses d’assistència
1) a) Llevat que s’hagi establert un acord de caràcter 

bilateral o multilateral sobre les disposicions financeres 
per les quals s’han de regir les mesures adoptades per les 
parts per fer front a successos de contaminació abans que 
es produeixin, les parts han de sufragar les despeses de les 
respectives mesures de lluita contra la contaminació de 
conformitat amb el que disposen els incisos i) o ii).

i) Si les mesures han estat adoptades per una part a 
petició expressa d’una altra part, la part peticionària ha de 
reemborsar les despeses de les mesures a la part que va 
prestar l’assistència. La part peticionària pot anul·lar la 
seva petició en qualsevol moment, però, si ho fa, ha de 
sufragar les despeses que ja hagi realitzat o s’hagi com-
promès a realitzar la part que va prestar l’assistència.

ii) Si les mesures han estat adoptades per iniciativa 
pròpia d’una part, aquesta n’ha de sufragar les despeses.

b) Els principis indicats a l’apartat a) són aplicables, 
llevat que les parts interessades acordin una altra cosa en 
casos concrets.

2) Tret que hi hagi un altre tipus d’acord, les despe-
ses de les mesures adoptades per una part a petició d’una 
altra part s’han de calcular equitativament d’acord amb la 
legislació i la pràctica vigent de la part que presti assistèn-
cia pel que fa al reemborsament de les despeses.

3) La part que va sol·licitar l’assistència i la part que 
la va prestar han de cooperar, si arriba el cas, per portar a 
terme qualsevol acció que respongui a una reclamació 
d’indemnització. Amb aquest fi han de tenir degudament 
en compte els règims jurídics existents. Quan l’acció con-
closa així no permeti la indemnització plena de les despe-
ses ocasionades per l’operació d’assistència, la part que 
va sol·licitar l’assistència pot demanar a la part que la va 
prestar que renunciï a cobrar les despeses que no hagi 
cobert la indemnització o que redueixi les despeses calcu-
lades de conformitat amb el paràgraf 2). També pot dema-
nar l’ajornament del cobrament d’aquestes despeses. En 
considerar aquestes peticions, les parts que van prestar 
assistència han de tenir degudament en compte les 
necessitats dels països en desenvolupament.

4) Les disposicions del present Protocol no s’han 
d’interpretar de cap manera en detriment dels drets de les 
parts a reclamar a tercers les despeses ocasionades per 
les mesures adoptades per fer front a la contaminació, o a 
l’amenaça de contaminació, en virtut d’altres disposicions 
i regles aplicables del dret nacional o internacional. 

Estats part

Data dipòsit
instrument Entrada en vigor

   

Austràlia  . . . . . . . . . . . 16-03-2005 AD 14-06-2007
Egipte  . . . . . . . . . . . . . . 26-05-2004 AD 14-06-2007
Equador  . . . . . . . . . . . . 29-01-2002 AD 14-06-2007
Eslovènia  . . . . . . . . . . . 05-04-2006 AD 14-06-2007
Espanya  . . . . . . . . . . . . 27-01-2005 AD 14-06-2007
Grècia  . . . . . . . . . . . . . 28-05-2003 AD 14-06-2007
Malta  . . . . . . . . . . . . . . 21-01-2003 AD 14-06-2007
Països Baixos  . . . . . . . 22-10-2002 AD 14-06-2007
Polònia  . . . . . . . . . . . . . 12-06-2003 AD 14-06-2007
Portugal  . . . . . . . . . . . . 14-06-2006 AD 14-06-2007
Síria  . . . . . . . . . . . . . . . 10-02-2005 AD 14-06-2007
Singapur  . . . . . . . . . . . 16-10-2003 AD 14-06-2007

Suècia  . . . . . . . . . . . . . 08-01-2003 AD 14-06-2007
Uruguai  . . . . . . . . . . . . 31-07-2003 AD 14-06-2007
Vanuatu  . . . . . . . . . . . . 15-03-2004 AD 14-06-2007

Ad: Adhesió.
* D/R: declaracions/reserves.

AC: Altres comunicacions.
Aut.: autoritats.
Alt.: altres.

Data dipòsit
instrument Entrada en vigor

   

 El present Protocol entra en vigor de manera general i 
per a Espanya el 14 de juny de 2007 de conformitat amb el 
que estableix l’article 15.

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 28 de juliol de 2006.–El secretari general tèc-
nic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Fran-
cisco Fernández Fábregas. 

 15183 REIAL DECRET LLEI 8/2006, de 28 d’agost, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria 
d’incendis forestals a la Comunitat Autònoma 
de Galícia. («BOE» 206, de 29-8-2006.)

Malgrat l’extraordinària sequera que pateix Espanya 
per segon any consecutiu, i les altes temperatures regis-
trades des de l’inici de l’estiu, durant els primers set 
mesos del 2006, l’evolució dels incendis havia estat signi-
ficativament menys negativa que la registrada el 2005, i 
fins i tot respecte als valors mitjans de l’última dècada. És 
possible suposar que aquest comportament ha estat el 
resultat de la creixent conscienciació ciutadana en aquesta 
matèria, així com dels esforços més grans, tant normatius 
com inversors, realitzats per totes les administracions.

Tanmateix, aquesta evolució es va trencar a Galícia el 
passat 4 d’agost, amb una onada d’incendis que durant 
dotze dies ha afectat aquesta Comunitat Autònoma i els 
efectes de la qual han resultat especialment devastadors 
a causa de les condicions meteorològiques regnants.

En gran part aquests incendis han revestit unes espe-
cials característiques entre les quals no s’exclou la inten-
cionalitat. Per això han tingut greus repercussions, pel fet 
d’afectar la seguretat de les persones i els seus béns, ja 
que els focs s’han produït en zones molt pròximes a nuclis 
urbans i habitatges en l’àmbit rural, que, en ocasions, han 
forçat el seu desallotjament, i han arribat a afectar impor-
tants vies de comunicació.

Les tràgiques conseqüències d’aquests incendis fores-
tals han suposat la pèrdua de quatre vides humanes, a la 
província de Pontevedra, a més dels milers d’hectàrees 
cremades.

La gravetat dels incendis ha requerit mobilitzar, per a 
l’extinció, a més dels efectius humans i tècnics utilitzats 
per la Xunta, mitjans extraordinaris, tant de l’Administra-
ció General de l’Estat, com de les altres administracions 
autonòmiques i locals; així com l’ajuda internacional, 
especialment de mitjans aeris.

La magnitud d’aquests fets, i de les seves conseqüèn-
cies, obliga els poders públics a adoptar mesures extraor-
dinàries, en el marc del principi constitucional de solidari-
tat i per aplicació dels d’equitat i igualtat de tracte en 
relació amb situacions precedents.

Així, es preveu en aquesta norma un règim d’ajudes 
específiques a favor de les víctimes i de les seves famílies, 
i també l’adopció d’un conjunt de mesures pal·liatives i 
compensatòries dirigides a la reparació dels danys produ-
ïts i a la recuperació de les zones afectades.
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Per determinar la indemnització en les produccions 
agrícoles s’han de valorar les pèrdues registrades sobre 
la producció esperada en la campanya. Per al cas de pro-
duccions agrícoles llenyoses s’ha de tenir en compte, a 
més, una compensació equivalent al cost de reposició de 
les plantacions afectades i la possible repercussió que es 
pugui originar en la collita de les pròximes campanyes.

Per a les restants produccions, la indemnització que 
s‘ha de percebre es determina tenint en compte, en la 
mesura que siguin aplicables, les condicions i els procedi-
ments que estableix el sistema d’assegurances agràries.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en 
coordinació amb la Comunitat Autònoma, ha d’establir el 
procediment per determinar les indemnitzacions i la seva 
quantia màxima. 

Article 3. Beneficis fiscals.

1. Es concedeix l’exempció de les quotes de l’impost 
sobre béns immobles corresponents a l’exercici de 2006 
que afectin habitatges, establiments industrials i mercan-
tils, explotacions agràries i forestals, locals de feina i simi-
lars, danyats com a conseqüència directa dels incendis, 
quan s’acrediti que tant les persones com els béns que 
s’hi ubiquen hagin hagut de ser objecte de reallotjament 
total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a 
la reparació dels danys soferts, o les destrosses en collites 
constitueixin sinistres no coberts per cap fórmula d’asse-
gurament públic o privat.

2. Es concedeix una reducció en l’impost sobre acti-
vitats econòmiques corresponent a l’exercici de 2006 a les 
indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercan-
tils i professionals amb locals de negocis o béns afectes a 
aquesta activitat que hagin estat danyats com a conse-
qüència directa dels incendis, sempre que hagin hagut de 
ser objecte de reallotjament o s’hagin produït danys que 
obliguin al tancament temporal de l’activitat. Aquesta 
reducció és proporcional al temps transcorregut des del 
dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins 
que s’hagi reiniciat en condicions de normalitat, ja sigui 
en els mateixos locals, ja sigui en d’altres habilitats a 
l’efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat 
dels danys produïts ho origini, el supòsit de cessament en 
l’exercici de l’activitat, que té efectes des del dia 31 de 
desembre de 2005.

3. Les exempcions i reduccions de quotes en els tri-
buts assenyalats en els apartats anteriors comprenen les 
dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquests.

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

5. Està exempta de les taxes de la Prefectura Central 
de Trànsit la tramitació de les baixes de vehicles sol-
licitades com a conseqüència dels danys produïts pels 
incendis.

6. La disminució d’ingressos en tributs locals que els 
anteriors apartats d’aquest article produeixin en els ajun-
taments i diputacions provincials ha de ser compensada 
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, de con-
formitat amb el que estableix l’article 9 del text refós de la 
Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

7. Estan exemptes de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques les ajudes excepcionals per danys per-
sonals a què es refereix l’article 7.

Article 4. Reduccions fiscals especials per a les activitats 
agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries efectuades a 
les zones incloses en l’àmbit de l’article primer d’aquest 
Reial decret llei, i d’acord amb les previsions que conté 

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la Constitució, a proposta de la vicepresidenta 
primera del Govern i ministra de la Presidència, del vice-
president segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda i dels ministres de l’Interior, de Foment, de Tre-
ball i Afers Socials, d’Indústria, Turisme i Comerç, d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, d’Administracions Públiques, 
de Medi Ambient i d’Habitatge, i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 d’agost de 
2006,

D I S P O S O :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures que estableix aquest Reial decret llei 
s’apliquen a les persones i béns afectats pels incendis 
esdevinguts durant els dies 4 a 14 del mes d’agost de 
2006 a la Comunitat Autònoma de Galícia.

2. Els termes municipals i nuclis de població afectats 
als quals concretament siguin aplicables les mesures a 
què s’ha al·ludit s’han de determinar per una ordre del 
Ministeri de l’Interior.

3. El Govern, mitjançant un reial decret, pot declarar, 
amb delimitació dels municipis i nuclis de població afec-
tats, l’aplicació de les mesures que preveu aquest Reial 
decret llei a altres incendis de característiques similars 
que s’hagin esdevingut o puguin esdevenir-se, a la 
mateixa comunitat autònoma o a altres, des de l’1 d’abril 
fins a l’1 de novembre de 2006.

Article 2. Indemnització de danys en produccions agríco-
les i ramaderes.

1. Les indemnitzacions que preveu aquest article van 
destinades als titulars de les explotacions agrícoles o 
ramaderes ubicades en l’àmbit geogràfic que assenyala 
l’article 1 i que hagin patit pèrdues superiors al 20 per cent 
de la seva producció.

2. Són objecte d’indemnització:
a) En les explotacions ramaderes, les pèrdues pro-

duïdes com a conseqüència dels danys registrats sobre 
les pastures i altres àrees d’aprofitament ramader, sem-
pre que els seus animals estiguin assegurats en qualsevol 
de les línies d’assegurances que conté el pla esmentat.

b) També són objecte d’indemnització els danys 
registrats en les produccions agrícoles i ramaderes per a 
les quals en les dates del sinistre no s’hagi iniciat el pe-
ríode de contractació de l’assegurança corresponent, 
sempre que s’hagi contractat la dita assegurança en la 
campanya anterior.

c) Per a les restants produccions agrícoles i ramade-
res, que en el moment de produir-se els danys disposaven 
de pòlissa en vigor emparada pel sistema d’assegurances 
agràries combinades, s’indemnitzen els danys que no 
siguin garantibles mitjançant el sistema esmentat.

d) Finalment, són objecte d’indemnització els danys 
originats pels incendis en les produccions agrícoles i 
ramaderes no incloses en el vigent pla d’assegurances 
agràries combinades, excepte en cas que les produccions 
esmentades estiguin garantides per alguna altra modali-
tat d’assegurament.

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

Bestiar boví i equí: 171 euros per animal reproductor.
Bestiar oví i cabrum: 26 euros per animal reproduc-

tor.



Suplement núm. 19 Divendres 1 setembre 2006 2529

l’apartat 4.1 de l’article 35 del Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial 
decret 1775/2004, de 30 de juliol, el Ministeri d’Economia 
i Hisenda, amb l’informe del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, pot autoritzar, amb caràcter excepcional, 
la reducció dels índexs de rendiment net a què es refereix 
l’Ordre EHA/3718/2005, de 28 de novembre, per la qual es 
despleguen per a l’any 2006 el mètode d’estimació objec-
tiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i 
el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor 
afegit, i es modifica per a les activitats agrícoles i ramade-
res la taula d’amortització de la modalitat simplificada del 
mètode d’estimació objectiva.

Article 5. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tin-
guin la seva causa directa en els danys produïts pels 
incendis, així com en les pèrdues d’activitat directament 
derivades d’aquests en el sector de l’hostaleria i l’allotja-
ment que quedin degudament acreditats, tenen la consi-
deració de provinents d’una situació de força major, amb 
les conseqüències que deriven dels articles 47 i 51 del text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. La Tresoreria 
General de la Seguretat Social pot exonerar l’empresari 
de l’abonament de les quotes a la Seguretat Social en el 
primer supòsit mentre duri el període de suspensió, i es 
manté la condició d’aquest període com a efectivament 
cotitzat pel treballador. En els casos en què es produeixi 
extinció del contracte, les indemnitzacions dels treballa-
dors són a càrrec del Fons de Garantia Salarial, amb els 
límits legalment establerts.

En els expedients en què es resolgui favorablement la 
suspensió de contractes o la reducció temporal de la jor-
nada de treball basant-se en circumstàncies excepcionals, 
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 legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, que tinguin l’origen immediat en els incendis, no es 
computi als efectes de consumir els períodes màxims de 
percepció establerts. També pot autoritzar que rebin pres-
tacions per desocupació els treballadors inclosos en els 
esmentats expedients que no tinguin els períodes de 
cotització necessaris per tenir-hi dret.

2. Les empreses i els treballadors per compte propi, 
inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, poden 
sol·licitar i obtenir, amb la justificació prèvia dels danys 
soferts, una moratòria de fins a un any sense interès en el 
pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social corres-
ponents als tres mesos naturals immediatament anteriors 
a la producció del sinistre.

3. Els cotitzadors a la Seguretat Social que tinguin 
dret als beneficis establerts en els apartats anteriors i 
hagin satisfet les quotes corresponents a les exempcions 
o a la moratòria de què es tracti poden demanar la devo-
lució de les quantitats ingressades, inclosos, si s’escau, 
els interessos de demora, els recàrrecs i les costes corres-
ponents. Si el que té dret a la devolució és deutor a la 
Seguretat Social per quotes corresponents a altres perío-
des, el crèdit per la devolució s’aplica al pagament de 
deutes pendents amb aquella en la forma que legalment 
correspongui.

4. Per portar a terme les obres de reparació dels 
danys causats, les administracions públiques i les entitats 
sense ànim de lucre poden sol·licitar del servei públic 
d’ocupació competent l’adscripció de treballadors per-
ceptors de les prestacions per desocupació per a tasques 
de col·laboració social, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 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 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 man-
teniment 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. 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.

3. En la tramitació dels expedients de contractació 
no inclosos a l’article 129.2 del text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, es dispensa 
del requisit previ de disponibilitat de terrenys, sense per-
judici que la seva ocupació efectiva no es faci fins a la 
formalització de l’acta d’ocupació.

Article 7. Ajudes excepcionals per danys personals.

1. Es concedeixen ajudes per pal·liar els danys per-
sonals que tinguin la seva causa en els incendis a què es 
refereix aquest Reial decret llei.

2. Les ajudes per danys personals poden ser:
a) Per mort i per incapacitat absoluta permanent, 

quan la incapacitat hagi estat causada pels mateixos fets, 
es fixa una ajuda per un import de 18.000 euros.

b) Així mateix, les despeses d’hospitalització de les 
persones afectades han de ser abonades sempre que no 
siguin cobertes per cap sistema públic o privat d’assistèn-
cia sanitària.

3. Són beneficiaris d’aquestes ajudes a títol de vícti-
mes indirectes, en el cas de mort i amb referència sempre 
a la data de la mort, les persones que compleixin les con-
dicions que s’indiquen a continuació:

a) El cònjuge del finat, si no està separat legalment, 
o la persona que hagi estat convivint amb el finat de 
manera permanent, amb una relació d’afectivitat anàloga 
a la de cònjuge, durant, almenys, els dos anys anteriors al 
moment de la mort, llevat que hagin tingut descendència; 
en aquest cas n’hi ha prou amb la mera convivència.

b) Els fills menors d’edat dels finats o de les altres 
persones a què es refereix el paràgraf anterior.

c) Els fills majors d’edat si han patit un perjudici eco-
nomicopatrimonial rellevant, degudament acreditat, en 
relació amb la seva situació econòmica anterior a la 
mort.

d) Si manquen les persones esmentades abans, en 
són beneficiaris els pares de la persona morta.

e) Si manquen les persones esmentades en els parà-
grafs a, b, c i d, en són beneficiaris els germans de la per-
sona morta, si n’acrediten la dependència econòmica.

4. Si hi concorren diversos beneficiaris a títol de víc-
times indirectes, la distribució de la quantitat a què ascen-
deixi l’ajuda s’ha de fer de la manera següent:

La quantitat s’ha de dividir en dues meitats. L’una cor-
respon al cònjuge o a la persona que hagi conviscut amb 
el finat en els termes del paràgraf a de l’apartat anterior. 
L’altra meitat correspon als fills esmentats en els parà-
grafs b i c de l’apartat anterior, i s’ha de distribuir entre 
tots ells per parts iguals.

Si en resulten beneficiaris els pares del finat, la quan-
titat a què ascendeix l’ajuda s’ha de repartir entre ells per 
parts iguals.
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Si en resulten beneficiaris els germans del finat, la 
quantitat a què ascendeix l’ajuda s’ha de repartir entre 
ells per parts iguals.

5. Les sol·licituds per a la concessió d’aquestes aju-
des s’han de presentar en el termini de dos mesos, comp-
tat a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, 
i les ha de resoldre el ministre de l’Interior en el termini de 
tres mesos.

6. Per a les ajudes que preveu aquest article, no 
és aplicable el règim d’ajudes que preveu el Reial 
decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les 
subvencions en atenció a determinades necessitats 
derivades de situacions d’emergència o de naturalesa 
catastròfica i s’estableix el procediment per a la seva 
concessió.

7. No obstant això, el procediment per a la concessió 
de les ajudes personals és el que preveu el Reial decret 
307/2005, de 18 de març, llevat dels terminis de presenta-
ció de sol·licituds i de resolució que han de ser, respecti-
vament, els que disposa el paràgraf 5 d’aquest article.

Article 8. Règim aplicable a les ajudes a persones físi-
ques o jurídiques que hagin realitzat prestacions per-
sonals i de béns; règim d’ajudes per pèrdues de béns 
i règim d’ajudes a corporacions locals.

1. Les ajudes a les persones físiques o jurídiques que 
hagin realitzat prestacions personals i de béns es regei-
xen pel que disposa el Reial decret 307/2005, de 18 de 
març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a 
determinades necessitats derivades de situacions d’emer-
gència o de naturalesa catastròfica i s’estableix el proce-
diment per a la seva concessió.

2. Les pèrdues de béns també són objecte d’ajudes 
segons el que estableix el Reial decret 307/2005, de 18 de 
març.

3. Les ajudes a corporacions locals per les despeses 
causades 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 
quantia que preveuen els seus articles 22 i 23.

4. Les sol·licituds per a la concessió de les ajudes 
que estableix aquest article s’han de presentar en el ter-
mini de dos mesos, comptat a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret llei.

5. Les ajudes que es concedeixin, en aplicació del 
que preveu aquest article, i les concedides en aplicació 
del que preveu l’article 7, s’han de finançar amb càrrec als 
crèdits dels conceptes 461, 471, 482, 761 i 782 de l’aplica-
ció pressupostària 16.01.134M. «Per a atencions de qual-
sevol tipus motivades per sinistres, catàstrofes o altres de 
reconeguda urgència», dotats, amb caràcter d’ampliables, 
en el vigent pressupost del Ministeri de l’Interior.

Article 9. 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 seva reparació, rehabilitació 
i reconstrucció.

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 amb anterioritat a la produc-
ció del sinistre.

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

2. Les ajudes excepcionals, que s’han de concedir 
amb càrrec a la reserva no territorialitzada que regulen els 
articles 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 supò-
sits i quanties següents:

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 seu 
mal estat residual ha estat necessària la seva demolició, 
els seus 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 la recons-
trucció de l’habitatge o la disposició d’un de nou, encara 
que es poden admetre altres fórmules de reallotjament 
alternatives, quan sigui necessari.

2n Els que ocupin com a residència habitual, en 
règim de lloguer, habitatges que hagin resultat totalment 
destruïts o hagin estat demolits, poden accedir a ajudes 
per lloguer consistents en l’abonament de la diferència 
entre les rendes de lloguer de l’anterior i del nou habi-
tatge, per un període de temps igual al reflectit en el parà-
graf primer.

3r En el supòsit que la rehabilitació o reparació de 
l’habitatge n’exigeixi el desallotjament, també es pot 
accedir a un habitatge en règim de lloguer, durant un perí-
ode màxim de 12 mesos, prorrogable, si s’escau, fins que 
sigui possible la disposició 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 que, com a conseqüència de l’in-
cendi forestal, s’hagi produït la destrucció total de l’habi-
tatge, els seus propietaris poden ser beneficiaris d’una 
ajuda econòmica per a la seva reparació, rehabilitació i 
reconstrucció, la quantia de la qual està determinada, en el 
seu límit màxim, pel 50% del valor dels danys produïts 
segons la taxació pericial efectuada o ratificada per l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma, sense que en cap 
cas l’import d’aquesta ajuda pugui ser superior al 40% del 
preu de venda d’un habitatge qualificat de protecció oficial 
de règim especial, ubicat a la mateixa localitat que l’habi-
tatge destruït. Als efectes del còmput del preu de venda 
esmentat, se suposa una superfície útil de l’habitatge pro-
tegit 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 a la 
seva rehabilitació o reparació, 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 
amb contracte sotmès a pròrroga forçosa. En aquest cas, 
als efectes de la seva reconstrucció, rehabilitació o repa-
ració, és perceptor de l’ajuda corresponent qui acrediti ser 
propietari de l’immoble. No obstant això, en el cas de 
comunitats de propietaris, per danys en elements comuns, 
el perceptor de l’ajuda és 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 reuneixen els requisits següents:

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

b) L’habitatge sinistrat ha de constituir el domicili 
habitual del sol·licitant de les ajudes abans de la produc-
ció de l’incendi forestal.

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

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

e) Acreditar escassetat de recursos econòmics per 
afrontar les despeses objecte de les ajudes que preveu 
aquest article, d’acord amb els requisits que s’estableixin 
per reglament.

4. El finançament de les ajudes per a reparació, reha-
bilitació i reconstrucció d’habitatges, l’ha de fer 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.

5. 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 llei i 
l’ordre ministerial que el desplegui.

Article 10. Actuacions en matèria de comunicacions.

S’han d’incorporar amb caràcter prioritari els munici-
pis afectats pels incendis forestals originats a la Comuni-
tat Autònoma de Galícia en els acords signats el 21 de 
novembre de 2005 pel Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç amb els operadors concessionaris Telefónica 
Móviles España, SAU, i Retevisión Móvil, SA, per a exten-
sió de telefonia mòbil. De la mateixa manera, aquests 
municipis s’han d’incloure amb caràcter preferent dins de 
les actuacions que preveu el Programa d’extensió de la 
banda ampla de l’esmentat Ministeri per a zones rurals i 
aïllades, sense perjudici de les actuacions de les comuni-
tats autònomes en l’àmbit de les seves competències.

Article 11. Línies preferencials de crèdit.

S’instrueix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la seva 
condició d’agència financera de l’Estat, per instrumentar 
una línia de préstecs per un import de 25 milions d’euros, 
que pot ser ampliada pel Ministeri d’Economia i Hisenda 
en funció de l’avaluació dels danys i de la demanda con-
següent, fent servir la mediació de les entitats financeres 
amb implantació en les comunitats autònomes afectades, 
amb les quals s’han de subscriure els oportuns convenis 
de col·laboració.

Aquestes línies de préstec, que tenen com a finalitat 
finançar la reparació o reposició d’instal·lacions i equips 
industrials i mercantils, agrícoles, forestals, ramaders i de 
regadiu, automòbils, motocicletes i ciclomotors d’ús par-
ticular, vehicles comercials, maquinària agrícola i locals 
de treball de professionals que s’hagin vist danyats com a 
conseqüència dels incendis, s’han de materialitzar en 
operacions de préstec concedides per les entitats finance-
res esmentades, les característiques de les quals són:

a) Import màxim: el del dany avaluat per la Delega-
ció del Govern a Galícia o, si s’escau, pel Consorci de 
Compensació d’Assegurances, descomptat, si s’escau, 
l’import del crèdit que hagin pogut subscriure amb càrrec 
a línies de crèdit preferencials establertes per iniciativa de 
la Comunitat Autònoma de Galícia.

b) Termini: cinc anys, amb un de carència, si s’es-
cau.

c) Interès: el tipus de cessió per l’ICO a les entitats 
financeres és de l’1,50% TAE, amb un marge màxim d’in-
termediació per a aquestes del 0,50%. En conseqüència, 
el tipus final màxim per al prestatari és del dos per cent 
TAE.

d) Tramitació: les sol·licituds les ha de presentar l’en-
titat financera mediadora, la qual decideix la concessió 
del préstec, i és a càrrec seu el risc de l’operació.

e) Vigència de la línia: el termini per a la disposició 
de fons acaba el 31 de desembre de 2006.

La instrumentació de la línia de préstecs a què es refe-
reix aquest article l’ha de portar a terme l’ICO, en l’exercici 
de les funcions a què es refereix la disposició addicional 
sisena.dos.2.a del Reial decret llei 12/1995, de 28 de 
desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupos-
tària, tributària i financera, i, en virtut d’això, el menys-
capte que per a l’ICO suposi el diferencial entre el cost de 
mercat de l’obtenció dels recursos i el tipus abans esmen-
tat de l’1,50% ha de ser cobert amb càrrec als pressupos-
tos generals de l’Estat.

Article 12. Cooperació amb les administracions locals.

Es faculta el ministre d’Administracions Públiques per 
proposar el pagament de les subvencions derivades de 
danys en infraestructures i equipaments municipals i 
xarxa viària de les diputacions provincials, en la part que 
finança l’Administració General de l’Estat, fins a un import 
màxim de 20 milions d’euros, amb càrrec al crèdit que a 
aquests efectes s’habiliti, amb el caràcter d’incorporable, 
en els pressupostos de l’esmentat departament. De con-
formitat amb el que estableix l’article 50.1.b de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, el 
crèdit que s’habiliti s’ha de finançar amb Fons de contin-
gència, l’autorització del qual correspon al Consell de 
ministres a proposta del ministre d’Economia i Hisenda.

També es faculta el ministre d’Administracions Públi-
ques per establir el procediment per a la concessió de les 
subvencions esmentades, així com el seu seguiment i 
control, en el marc de la cooperació econòmica de l’Estat 
a les inversions de les entitats locals.

Article 13. Actuacions en cooperació amb la Comunitat 
Autònoma de Galícia.

1. Es faculta la ministra de Medi Ambient per establir 
convenis amb la Comunitat Autònoma de Galícia amb la 
finalitat de realitzar actuacions urgents a les zones afecta-
des pels incendis en les matèries següents:

a) Lluita contra l’erosió, amb l’ampliació del Conveni 
de col·laboració existent entre el Ministeri de Medi Ambi-
ent i la Xunta de Galícia en matèria de «restauració hidro-
logicoforestal», a espais forestals incendiats amb més risc 
d’erosió.

b) Suport urgent i col·laboració en l’adopció de 
mesures encaminades a evitar la incidència de les conse-
qüències dels incendis forestals en la qualitat de les 
aigües de proveïment de la població.

c) Col·laboració per a la recuperació i regeneració 
ambiental dels efectes produïts pels incendis forestals en 
els espais de la Xarxa Natura 2000.

d) Cooperació per a l’ordenació i restauració de la 
superfície forestal dels terrenys públics i forests veïnals 
de mancomú, no inclosos a l’apartat a).

e) Suport directe a la retirada i l’emmagatzematge 
de la biomassa forestal cremada i posada a disposició 
dels operadors econòmics per a la seva valorització ener-
gètica.

f) Col·laboració en el tractament per a control de pla-
gues a les masses forestals.

g) Actuacions extraordinàries per mitigar els efectes 
dels incendis i posteriors pluges en el domini públic mari-
timoterrestre de les províncies d’A Coruña i Pontevedra.

2. Per determinar els espais forestals susceptibles 
d’ajuda, atenent les característiques d’excepcionalitat que 
es donen en aquests incendis, no és aplicable la disposi-
ció addicional sisena d’aquest Reial decret llei.

Article 14. Consorci de Compensació d’Assegurances.

1. El delegat del Govern a Galícia pot sol·licitar del 
Consorci de Compensació d’Assegurances, per a una ava-



2532 Divendres 1 setembre 2006 Suplement núm. 19

luació més correcta dels danys, les corresponents valora-
cions que preveu l’article 9 d’aquest Reial decret llei, 
sempre que no afectin béns de titularitat pública.

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

3. Per facilitar la tramitació de les ajudes i la valora-
ció dels danys, l’Administració competent i el Consorci de 
Compensació d’Assegurances es poden transmetre les 
dades sobre beneficiaris de les ajudes i indemnitzacions 
que concedeixin, les seves quanties respectives i els béns 
afectats.

Disposició addicional primera. Límits de les ajudes.

El valor de les ajudes concedides en aplicació d’aquest 
Reial decret llei, pel que fa a danys materials, no pot supe-
rar en cap cas la diferència entre el valor del dany produït 
i l’import d’altres ajudes o indemnitzacions declarades 
compatibles o complementàries que, pels mateixos con-
ceptes, puguin concedir altres organismes públics, nacio-
nals o internacionals, o corresponguin en virtut de l’exis-
tència de pòlisses d’assegurament.

Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.

La reparació dels danys en els béns de titularitat esta-
tal, així com les indemnitzacions que es concedeixin per 
danys en produccions agrícoles i ramaderes, s’han de 
finançar amb càrrec als pressupostos dels respectius 
departaments ministerials; a aquests efectes s’han de fer 
les transferències de crèdit que siguin necessàries, sense 
que siguin aplicables les limitacions que conté l’article 
52.1.a de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pres-
supostària, respecte de la realització de transferències de 
crèdit des d’operacions de capital a operacions corrents.

Disposició addicional tercera. Actuacions amb càrrec al 
Fons de contingència d’execució pressupostària.

Sense perjudici del que estableix la disposició ante-
rior, s’han de finançar amb càrrec al Fons de contingència 
d’execució pressupostària les ajudes que recull l’article 
7.2.a) i els convenis amb la Comunitat Autònoma de Galí-
cia que preveu l’article 13 del present Reial decret llei.

Disposició addicional quarta. Avançaments d’ajudes 
vinculades a determinats préstecs per a la millora i 
modernització d’estructures agràries.

En els termes municipals afectats d’acord amb l’article 
1, amb caràcter preferent, es pot efectuar el pagament 
anticipat de l’import total de les ajudes de minoració 
d’anualitats d’amortització del principal dels préstecs aco-
llits al Reial decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora 
i modernització de les estructures de producció de les 
explotacions agràries, dels expedients dels quals es dis-
posi de la corresponent certificació final de compliment 
de compromisos i realització d’inversions.

Disposició addicional cinquena. Convenis amb altres 
administracions públiques.

L’Administració General de l’Estat pot establir amb la 
Comunitat Autònoma de Galícia i amb altres administra-
cions públiques els convenis de col·laboració que exigeixi 
l’aplicació d’aquest Reial decret llei.

Disposició addicional sisena. Habilitació al Ministeri de 
Medi Ambient.

Es faculta la ministra de Medi Ambient, en l’exercici de 
les seves competències i dins l’àmbit d’aplicació d’aquest 
Reial decret llei, per declarar zona d’actuació especial per 
a la restauració forestal i mediambiental de les zones 
incendiades, i es declaren d’emergència les obres execu-
tades pel departament esmentat amb aquesta finalitat.

Als efectes de les declaracions esmentades a l’apartat 
anterior, és necessari que la superfície forestal afectada 
per l’incendi compleixi alguna de les característiques 
següents:

a) Que sigui superior a 5.000 hectàrees.
b) Que sigui superior a 1.000 hectàrees, de les quals 

més del 70 per cent sigui de superfície forestal arbrada.
c) Que sigui superior a 500 hectàrees que estiguin 

incloses en llocs de la Xarxa Natura 2000 i que afectin 
municipis que aportin almenys el 50 per cent del seu 
terme municipal a la Xarxa.

d) En el territori insular, les superfícies exigides 
abans són les següents: en el paràgraf a), 2.500 hectàrees; 
en el paràgraf b), 500 hectàrees, i en el paràgraf c), 250 
hectàrees.

Disposició addicional setena. Comissió interministerial 
de seguiment de les mesures de suport a damnificats.

1. Es crea una Comissió interministerial per a l’apli-
cació de les mesures de suport que estableix aquest Reial 
decret llei coordinada per la Direcció General de Protecció 
Civil i Emergències, i integrada pels representants dels 
ministeris d’Economia i Hisenda, de l’Interior, de Foment, 
de Treball i Afers Socials, d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, de la Presidència, d’Administracions Públiques, de 
Medi Ambient, d’Habitatge, d’Indústria, Turisme i Comerç, 
així com pel delegat del govern a Galícia i per un repre-
sentant del Consorci de Compensació d’Assegurances.

2. El seguiment de les mesures de suport que preveu 
aquest Reial decret llei l’ha de portar a terme la Comissió 
a què es refereix l’apartat anterior, en coordinació amb les 
autoritats de la Comunitat Autònoma, a través de la Dele-
gació del Govern.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que 
disposen els articles 149.1.23 i 149.1.29 de la Constitució, 
sense perjudici de les mesures addicionals i de més pro-
tecció que hagi adoptat o pugui adoptar la Comunitat 
Autònoma de Galícia o altres comunitats autònomes.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

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

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 28 d’agost de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


