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Disposició addicional tercera. Certificats electrònics de 
les entitats prestadores de serveis de certificació i 
signatura electrònica.

En l’àmbit d’aquesta Ordre, les entitats prestadores de 
serveis de certificació i signatura electrònica poden des-
envolupar la seva activitat prestadora també en cas que 
aquesta s’hagi de realitzar amb certificats electrònics 
emesos per les entitats esmentades, amb l’abast i límits 
previstos a la corresponent declaració de pràctiques de 
certificació.

Disposició derogatòria única.

Queda derogada l’Ordre HAC/3134/2002, de 5 de 
desembre, sobre un nou desplegament del règim de fac-
turació telemàtica previst a l’article 88 de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i a 
l’article 9 bis del Reial decret 2402/1985, de 18 de desembre.

Disposició final primera. Habilitació al director general 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

S’autoritza el director general de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària per dictar les resolucions que 
siguin necessàries per aplicar aquesta Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 10 d’abril de 2007.–El Vicepresident Segon del 
Govern i Ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira. 

MINISTERI DE L’INTERIOR
 7868 REIAL DECRET 477/2007, de 13 d’abril, pel qual 

es modifica 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. («BOE» 90, de 14-4-2007.)

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, va introduir un seguit de millores res-
pecte de la normativa anterior per atendre aquest tipus de 
situacions, alhora que adaptava els procediments de con-
cessió a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

No obstant això, la posada en pràctica de l’esmentat 
Reial decret 307/2005, de 18 de març, des de la seva 
entrada en vigor, ha posat de manifest la necessitat de la 
seva revisió amb la finalitat de donar una millor resposta 
de l’Administració General de l’Estat a les necessitats 
reals que es posen de manifest quan es produeix una situ-
ació d’emergència, o de naturalesa catastròfica.

Els nombrosos esdeveniments d’aquestes caracterís-
tiques que s’han succeït en el territori espanyol els últims 
anys com a conseqüència d’inundacions per desborda-
ment de rius, temporals de pluja i vent, o incendis fores-
tals, afecten cada vegada més nuclis urbans de població, 
per la qual cosa els danys afecten, no només els immo-
bles destinats a habitatges, sinó, amb més freqüència, les 

activitats de caràcter mercantil, industrial, comercial o de 
serveis que s’hi duen a terme.

En aquest sentit, es pretén estendre l’àmbit de protec-
ció d’aquest Reial decret als ciutadans que han vist inter-
rompuda bruscament la seva activitat professional a 
causa d’un fet catastròfic, coadjuvant, mitjançant la con-
cessió de les subvencions que recull aquesta norma, al 
restabliment i ràpida recuperació del seu mitjà ordinari de 
subsistència.

D’altra banda, les subvencions que es destinen a la 
reparació o rehabilitació dels habitatges afectats s’am-
plien als danys que es produeixen en els elements 
comuns d’una comunitat de propietaris, que impedeixen, 
de la mateixa manera que els danys soferts a l’interior de 
cadascuna d’aquestes comunitats, el normal desenvolu-
pament de les activitats domèstiques ordinàries amb 
unes mínimes condicions d’habitabilitat.

Les ajudes destinades a famílies i unitats de convivèn-
cia per pal·liar danys materials en habitatges i béns es 
graduen d’una forma més equitativa en funció del nivell 
d’ingressos d’aquestes i els danys produïts, alhora que 
s’àmplia el nombre de potencials beneficiaris.

En virtut d’això, amb l’informe previ del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, a proposta del ministre de l’Inte-
rior, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administraci-
ons Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia13 d’abril de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 307/2005, de 18 
de març, pel qual es regulen les subvencions en aten-
ció a determinades necessitats derivades de situa-
cions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i 
s’estableix el procediment per concedir-les.

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, queda redactat de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 3 queda redactat de la 
manera següent:

«1. El procediment de concessió es regeix pel 
que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de des-
plegament de l’esmentada Llei, i aquest Reial 
decret.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 5 queda redactat de la 
manera següent:

«1. Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes, 
en els termes i requisits que estableix aquest Reial 
decret, els següents:

a) Les unitats familiars o de convivència econò-
mica que tinguin danys personals o materials, i a 
aquests efectes, la quantia de l’ajuda es pondera en 
proporció als recursos econòmics de què disposin 
per fer front a una situació d’emergència o catàs-
trofe.

b) Les corporacions locals que, així mateix, 
acreditin escassetat de recursos per fer front a les 
despeses derivades d’actuacions davant situacions 
de greu risc o naturalesa catastròfica.

c) Les persones físiques o jurídiques que, 
requerides per l’autoritat competent, hagin dut a 
terme prestació personal o de béns, a causa d’una 
situació d’emergència.
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d) Les persones físiques o jurídiques titulars 
d’establiments mercantils, industrials o de serveis, 
amb menys de cinquanta empleats, que tinguin 
locals de negoci o béns afectes a aquesta activitat 
que hagin estat danyats directament pels fets deri-
vats de la situació d’emergència o de naturalesa 
catastròfica.

e) Les comunitats de propietaris que hagin 
sofert danys en elements d’ús comú que afectin la 
seguretat i l’ús normal de l’immoble, derivats de la 
situació d’emergència o de naturalesa catastròfica.»

Tres. L’apartat u de l’article 9 queda redactat de la 
manera següent:

«1. La delegació o la subdelegació del Govern 
ha de coordinar les actuacions que requereixin la 
intervenció d’altres òrgans de les administracions 
competents, especialment pel que fa als informes 
tècnics que hagin de ser emesos pels esmentats 
òrgans, cas en què s’ha d’instar l’elaboració dels 
esmentats informes en els moments immediata-
ment posteriors a l’esdeveniment del fet causant de 
l’emergència, perquè s’incorporin a la instrucció del 
procediment.

Els esmentats informes han de ser emesos tant 
amb la finalitat de valorar el dany subvencionable 
com la situació socioeconòmica dels damnificats.»

Quatre. L’epígraf del capítol III passa a denominar-se 
«Ajudes destinades a pal·liar danys materials en habitat-
ges i béns».

Cinc. L’article 15 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 15. Danys en habitatges i béns.

1. Es pot concedir subvenció en els següents 
supòsits:

a) En cas de destrucció total de l’habitatge 
habitual, sempre que un dels membres de la unitat 
familiar o de convivència que hi residien en sigui 
propietari.

b) Per danys que afectin l’estructura de l’habi-
tatge habitual, amb idèntiques condicions a les exi-
gides en el paràgraf anterior.

c) Per danys menys greus que no afectin l’es-
tructura de l’habitatge habitual, sempre que un dels 
membres de la unitat familiar o de convivència que 
hi residia estigui obligat legalment, en virtut del seu 
títol jurídic de possessió sobre l’esmentat habitatge, 
a assumir el cost econòmic dels danys produïts.

d) Per destrucció o danys dels béns domèstics 
de primera necessitat que hagin estat afectats en 
l’habitatge habitual pels fets causants. A aquests 
efectes, únicament es consideren béns domèstics de 
primera necessitat els mobles i elements de l’equi-
pament domèstic bàsic per cobrir les necessitats 
essencials d’habitabilitat de l’habitatge.

e) Per danys que, impedeixen el normal desen-
volupament de les activitats domèstiques ordinàries 
amb unes mínimes condicions d’habitabilitat, i afec-
tin elements d’ús comú pertanyents a una comunitat 
de propietaris. A aquests efectes, és requisit impres-
cindible que aquesta tingui contractada una pòlissa 
d’assegurança en vigor en el moment de produir-se 
els fets causants, i que el dany s’hagi produït per 
algun risc no inclòs en l’assegurança de riscos extra-
ordinaris o en la cobertura ordinària de la pòlissa 
d’assegurança.

2. Als efectes de les ajudes previstes en aquest 
capítol, únicament poden ser objecte de subvenció 
els danys que hagin estat causats de forma directa i 

determinant pel fet catastròfic al qual s’imputin; a 
aquests efectes, ha de quedar suficientment acredi-
tada l’esmentada relació de causalitat.

3. Per habitatge habitual s’entén exclusivament 
el que constitueix el domicili de residència efectiva, 
continuada i permanent de la unitat familiar o de 
convivència.»

Sis. L’apartat 1 de l’article 16 queda redactat de la 
manera següent:

«1. Poden ser beneficiàries de les ajudes eco-
nòmiques que estableix aquest capítol les unitats 
familiars o de convivència econòmica el conjunt 
d’ingressos anuals nets de les quals, corresponents 
als dotze mesos anteriors al fet causant o, si no, a 
l’últim exercici econòmic complet, de les dades de 
les quals l’Agència Estatal de l’Administració Tributà-
ria disposi d’informació susceptible de ser cedida a 
les administracions públiques, no superin les 
següents quanties, segons el nombre d’integrants 
de la unitat: 

Nombre de membres de la unitat
Quantia: IPREM + percentatge

(IPREM: indicador públic de renda 
d’efectes múltiples)

  

Un o dos membres.
Tres o quatre membres.
Més de quatre membres.

IPREM + 40%
IPREM + 80%
IPREM + 120%

 En el cas que els ingressos nets anuals estiguin 
compresos dins dels marges establerts en el parà-
graf anterior, es concedeix fins al 100% de les ajudes 
que preveu l’article 17 d’aquest Reial decret. Així 
mateix, aquest percentatge es redueix fins a un cin-
quanta per cent per als casos en què els ingressos 
nets anuals de la unitat familiar o de convivència no 
superin en dues vegades i mitja els llindars que pre-
veu el paràgraf anterior. En cas que els esmentats 
ingressos siguin superiors als límits esmentats, no 
és procedent la concessió de subvenció.»

Set. L’article 17 queda redactat de la manera 
següent:

«Les ajudes a les unitats familiars o de convivèn-
cia econòmica per pal·liar danys materials es conce-
deixen en les circumstàncies i quanties que s’enu-
meren a continuació:

a) Per destrucció total de l’habitatge habitual, 
es pot concedir ajuda, segons el cost econòmic valo-
rat dels danys, fins a una quantia màxima de 15.120 
euros.

b) Per danys que afectin l’estructura de l’habi-
tatge habitual, referits únicament a les dependèn-
cies destinades a la vida familiar, es concedeix una 
quantitat corresponent al 50 per cent dels danys 
valorats, i l’ajuda no pot superar la quantitat de 
10.320 euros.

c) Per danys que no afectin l’estructura de l’ha-
bitatge habitual, es concedeix una quantitat corres-
ponent al 50 per cent dels esmentats danys segons 
valoració tècnica, ajuda que no pot superar la quan-
titat de 5.160 euros.

d) Per destrucció o danys en els béns domès-
tics de primera necessitat de l’habitatge habitual 
que hagin resultat afectats pels fets causants de la 
sol·licitud, es concedeix una quantitat corresponent 
al cost de reposició o reparació dels béns afectats, 
que no pot ser en cap cas superior a 2.580 euros.

e) Per danys en elements comuns d’una comu-
nitat de propietaris, es concedeix una quantitat cor-
responent al 50 per cent dels esmentats danys, 



Suplement núm. 15 Dilluns 16 d’abril 2007 2133

segons la valoració tècnica efectuada pel Consorci 
de Compensació d’Assegurances, fins a una quanti-
tat màxima de 8.000 euros.»

Vuit. L’article 18 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 18. Modalitats.

1. En cas que es produeixi la mort de persones 
a conseqüència dels fets o situacions de catàstrofe 
pública als quals es refereix aquest Reial decret, per 
cada membre mort de la unitat familiar o de convi-
vència es concedeix la quantitat de 18.000 euros, 
amb les condicions i requisits que estableix l’article 
19 d’aquest Reial decret.

2. La mateixa quantitat s’ha de concedir en el 
supòsit d’incapacitat absoluta i permanent del mem-
bre de la unitat familiar o de convivència, i el benefi-
ciari és la persona declarada en l’esmentada situació.

3. Aquestes ajudes només són procedents 
quan la mort o incapacitat hagin estat causades 
directament pels fets que van provocar la situació 
d’emergència o catàstrofe pública.»

Nou. L’article 19 queda redactat de la manera 
següent:

«1. En els casos de mort a què es refereix l’arti-
cle anterior, poden ser beneficiaris d’aquestes aju-
des, a títol de víctimes indirectes, i sempre amb 
referència a la data de la defunció, les persones que 
compleixin les condicions que s’indiquen a conti-
nuació:

a) El cònjuge de la persona morta, no separada 
legalment, o la persona que hagi estat convivint amb 
el difunt de manera permanent, amb una relació 
d’afectivitat anàloga a la del cònjuge, durant almenys 
els dos anys anteriors a la data de la defunció, llevat 
que hagin tingut descendència en comú, cas en què 
n’hi ha prou amb acreditar la convivència.

b) Els fills menors d’edat de la persona morta. 
Així mateix, els fills menors d’edat que, no ho siguin 
del difunt, però ho siguin d’alguna de les persones 
que preveu el paràgraf a), i convisquin amb tots dos 
en el moment de la defunció.

c) Els fills majors d’edat del difunt, o els que, 
sense ser-ho, ho siguin d’alguna de les persones 
que preveu el paràgraf a), sempre que es doni el 
requisit de dependència econòmica respecte del 
difunt.

d) En defecte de les persones esmentades en 
els paràgrafs anteriors, són beneficiaris de l’ajuda 
els pares de la persona morta, sempre que depen-
guin dels ingressos d’aquesta.

2. Als efectes del que preveuen els paràgrafs c) 
i d) de l’apartat 1 d’aquest article, s’entén que una 
persona depèn econòmicament del mort quan vis-
qui totalment o parcialment a expenses d’aquest i 
no percebi, en còmput anual, rendes o ingressos de 
qualsevol naturalesa, superiors al 150 per cent de 
l’IPREM vigent en l’esmentat moment, també en 
còmput anual.»

Deu. L’article 22 queda redactat de la manera 
següent:

«Als efectes d’acreditació d’escassetat de recur-
sos econòmics, únicament es pot obtenir la condició 
de beneficiari quan l’import de les despeses consi-
derades d’emergència en aplicació de les disposi-
cions d’aquest Reial decret, i efectivament realitza-
des per la Corporació Local sol·licitant, superi el tres 
per cent de la quantia consignada en el seu capítol 
pressupostari relatiu a despeses corrents en béns i 

serveis de l’exercici en què s’hagin produït els fets 
causants de les despeses.»

Onze. S’afegeix un nou capítol, amb dos nous arti-
cles 27 i 28, que queda redactat de la manera següent:

«CAPÍTOL VII

Ajudes destinades a establiments industrials, 
mercantils i de serveis.

Article 27. Beneficiaris i requisits.

1. Poden ser beneficiaris els establiments 
industrials, comercials i de serveis, degudament 
registrats, en funcionament, i amb un nombre d’em-
pleats igual o inferior a cinquanta, que hagin patit 
danys o perjudicis de qualsevol naturalesa en les 
edificacions, instal·lacions o béns d’equipament 
afectes a l’activitat empresarial com a conseqüència 
de la situació d’emergència o de naturalesa catastrò-
fica.

2. Les ajudes previstes en aquest Reial decret 
s’han de destinar a la reconstrucció dels edificis i de 
les instal·lacions industrials, comercials i de serveis 
que hagin patit danys, a la reposició del seu uti-
llatge, del mobiliari i d’altres elements essencials, 
així com les existències i productes propis de l’acti-
vitat empresarial.

3. És requisit imprescindible que el titular de 
l’establiment tingui contractada una pòlissa d’asse-
gurança en vigor en el moment de produir-se els fets 
causants, i que el dany s’hagi produït per algun risc 
no inclòs en l’assegurança de riscos extraordinaris o 
en la cobertura ordinària de la pòlissa d’assegu-
rança.

Article 28. Quantia de les ajudes.

1. Per pal·liar els danys en establiments indus-
trials, comercials i de serveis que preveu l’article 27, 
es concedeix fins a un import màxim de 8.000 euros, 
sense que, en tot cas, la suma d’aquesta subvenció i 
la indemnització que correspongui abonar en con-
cepte d’assegurança, o qualsevol altra subvenció o 
ajuda pública o privada, superi el valor del dany o 
perjudici produït.»

Disposició transitòria primera. Tramitació de procedi-
ments anteriors.

Els expedients de concessió d’ajuda pendents de tra-
mitació i resolució en la data d’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret es tramiten i es resolen d’acord amb les dis-
posicions del Reial decret 307/2005, de 18 de març, en la 
redacció vigent fins a la data d’entrada en vigor del pre-
sent Reial decret.

Disposició transitòria segona. Documentació comple-
mentària.

Així mateix, mentre no es produeixi el desplegament 
reglamentari a què fa referència la disposició final pri-
mera d’aquest Reial decret, en el que afecta als danys 
produïts en establiments industrials, mercantils i de ser-
veis, així com els causats en elements comuns de comu-
nitats de propietaris, les subvencions que s’hagin de 
concedir s’atorgaran sobre la base dels danys valorats pel 
Consorci de Compensació d’Assegurances, i l’acreditació 
de la titularitat del sol·licitant.

Disposició transitòria tercera. Aplicació retroactiva del 
règim d’ajudes.

Sense perjudici del que estableix la disposició transi-
tòria primera, el règim d’ajudes que regula aquest Reial 
decret és aplicable als successos de caràcter catastròfic 
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esdevinguts en tot el territori nacional des de l’1 d’octubre 
de 2006 fins a la data d’entrada en vigor de la present 
norma.

A aquests efectes, els beneficiaris que, en virtut dels 
nous requisits establerts per obtenir tal condició, es 
puguin acollir a les ajudes regulades en aquest Reial 
decret, podran presentar les seves sol·licituds de subven-
ció dins el termini de dos mesos, a comptar de la data 
d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i aquest termini 
és aplicable tant als interessats que no hagin formulat sol-
licituds amb anterioritat a l’empara del Reial decret 
307/2005, de 18 de març, com aquells altres en els proce-
diments dels quals ja s’hagi dictat resolució expressa.

Així mateix, per als procediments pendents de resolu-
ció en la data d’entrada en vigor d’aquesta norma, deri-
vats de fets compresos en el període que preveu el parà-
graf primer d’aquesta disposició, són aplicables 
directament els requisits establerts en aquest Reial decret, 
sense que l’interessat hagi d’instar una nova sol·licitud  
sobre això.

Disposició derogatòria. Derogació de normes anteriors.

Queda derogat en tots els seus termes el Reial decret 
692/1981, de 27 de març, sobre coordinació de mesures 
amb motiu de situacions d’emergència o de naturalesa 
catastròfica, i totes les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari i 
habilitació de desplegament.

El ministre de l’Interior, en el termini de tres mesos a 
comptar de la publicació d’aquest Reial decret en el «But-
lletí Oficial de l’Estat», i amb l’informe previ del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, ha de dictar una ordre de desple-
gament en què es determini la documentació que s’ha 
d’aportar als efectes de comprovar, tant l’existència del 
fet causant i del dany subvencionable, com el compliment 
dels requisits que han de reunir els beneficiaris.

El ministre de l’Interior, a proposta de la Direcció 
General de Protecció Civil i Emergències, pot dictar les 
instruccions necessàries per al desplegament i l’execució 
del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 d’abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


