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Província de Jaén: les comarques veterinàries 
d’Alcalá la Real, Huelma, Úbeda, Linares, Andújar, 
Jaén i Santiesteban del Puerto.

Província de Màlaga: comarca de Vélez-Málaga.
Província de Còrdova: les comarques veterinà-

ries de Baena, Hinojosa del Duque, Lucena, Montoro 
i Pozoblanco.

Província d’Àvila: les comarques veterinàries 
d’Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El 
Barco de Ávila, El Barraco, Las Navas del Marqués, 
Navaluenga i Sotillo de la Adrada.

Província de Salamanca: les comarques veteri-
nàries de Béjar, Ciudad Rodrigo i Sequeros.

Comunitat de Madrid: les comarques veterinà-
ries d’Aranjuez, Arganda del Rey, Alcalá de Henares, 
Colmenar Viejo, El Escorial, Griñón, municipi de 
Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, 
Torrelaguna i Villarejo de Salvanés.

Província d’Albacete: la comarca veterinària d’Al-
caraz.»

Tres. S’hi afegeix una nova disposició transitòria, 
amb el contingut següent:

«Disposició transitòria segona. Règim temporal de 
moviments de bestiar de lídia des d’explotacions ubi-
cades en part de la zona restringida S-1-4 per a la cele-
bració d’espectacles taurins en zona restringida S-4.

No obstant el que preveuen l’article 6 i la dispo-
sició transitòria anterior, no és aplicable als especta-
cles taurins que se celebrin dins dels 24 dies naturals 
següents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre l’obli-
gació de la comunicació prèvia a l’autoritat compe-
tent en matèria de sanitat animal de la Comunitat 
Autònoma de destí, per al desenvolupament d’un 
espectacle taurí en zona restringida S-4, per als 
organitzadors que pretenguin rebre una partida de 
bestiar de lídia de les comarques següents:

Província de Badajoz: les comarques veterinàries 
d’Azuaga, Jerez de los Caballeros i Zafra.

Província de Còrdova: les comarques veterinà-
ries de Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo i Posadas.

Província de Huelva: les comarques veterinàries 
d’Aracena, Cartaza, Cortesana, La Palma del Con-
dado, Puebla de Guzmán i Valverde del Camino.

Província de Sevilla: les comarques veterinàries 
de Cazalla de la Sierra i El Ronquillo.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 2 d’agost de 2007.–La ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 

Milers d’hectàrees s’han vist seriosament malmeses a 
les tres illes esmentades, cosa que ha provocat, a banda 
de greus afeccions a la massa forestal, l’evacuació de més 
de 12.000 persones, les quals han hagut de ser desallotja-
des dels seus habitatges davant el perill que suposava per 
a la seva integritat física la proximitat del foc als nuclis de 
població afectats.

La gravetat dels incendis ha requerit mobilitzar per a 
la seva extinció, a més dels efectius humans i tècnics uti-
litzats per la Comunitat Autònoma de les Canàries, mit-
jans extraordinaris, tant de l’Administració General de 
l’Estat com de les altres administracions autonòmiques i 
locals, especialment 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.

Es preveu així, en aquesta norma, un règim d’ajuts 
específics, així com l’adopció d’un conjunt de mesures 
pal·liatives i compensatòries dirigides a la reparació dels 
danys produïts a persones i béns i a la recuperació de les 
zones afectades.

D’altra banda, les pèrdues de producció ocasionades 
per aquests incendis en els cultius i territoris afectats confi-
guren, per la magnitud dels danys causats, una situació de 
desastre natural, en els termes que estableixen les direc-
trius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari.

L’objectiu d’aquesta norma és aprovar un catàleg de 
mesures que afecten diversos departaments ministerials i 
abracen aspectes molt diferents, des de les que es dirigei-
xen a disminuir les càrregues tributàries fins a les que 
preveuen la concessió de crèdits privilegiats per intentar 
pal·liar l’impacte en els ciutadans i les empreses afectats.

En aquest sentit, i amb la finalitat de no demorar l’apli-
cació immediata de les mesures més peremptòries, s’ha  
dictat amb caràcter d’urgència aquest Reial decret llei, 
deixant per a un desenvolupament posterior l’habilitació 
dels crèdits adequats, i en la quantia necessària, per al 
finançament de les mesures la naturalesa de les quals així 
ho justifiqui.

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 Defensa, de 
Foment, de Treball i Afers Socials, d’Indústria, Turisme i 
Comerç, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Administra-
cions Públiques, de Medi Ambient i d’Habitatge, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 3 d’agost de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures que estableix aquest Reial decret llei 
s’han d’aplicar a les persones i els béns afectats pels 
incendis esdevinguts durant els últims dies del mes de 
juliol i primers del mes d’agost de 2007 a la Comunitat 
Autònoma de les Canàries.

2. Els termes municipals i nuclis de població afectats 
als quals concretament siguin aplicables les mesures 
esmentades els ha de determinar una ordre del Ministeri 
de l’Interior. A aquest efecte, també es poden entendre 
inclosos els altres termes municipals o nuclis de població 
en què, per a la correcta execució de les obres necessà-
ries, siguin imprescindibles les actuacions dels departa-
ments ministerials competents.

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 
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qual s’aproven mesures urgents en matèria 
d’incendis forestals a la Comunitat Autònoma 
de les Canàries. («BOE» 186, de 4-8-2007.)

Durant els últims dies del mes de juliol i primers del 
mes d’agost de 2007, s’han produït a l’arxipèlag canari 
diversos incendis forestals que han afectat amb especial 
intensitat les illes de Gran Canària, Tenerife i la Gomera.
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decret llei a altres incendis de característiques similars 
que s’hagin esdevingut o es puguin esdevenir, a la 
mateixa o en altres comunitats autònomes, des de l’1 de 
març fins a l’1 de novembre de 2007.

Article 2. Subvencions per danys en infraestructures 
municipals i xarxa viària dels cabildos insulars.

Als projectes que executin les entitats locals als ter-
mes municipals i nuclis de població a què fa referència 
l’article anterior, relatius a les obres de reparació o restitu-
ció d’infraestructures, equipaments i instal·lacions i ser-
veis de titularitat municipal i de les mancomunitats, així 
com de les xarxes de distribució i dipòsits dels consells 
insulars d’aigua, i a la xarxa viària dels cabildos insulars, 
se’ls ha d’aplicar el tràmit d’urgència, i l’Estat els pot con-
cedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost.

Article 3. 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 que, tenint pòlisses en vigor emparades pel 
Pla d’assegurances agràries combinades per a l’any 2007 
i estant ubicades en l’àmbit geogràfic que assenyala l’arti-
cle 1, hagin patit pèrdues superiors al 20 per cent de la 
seva producció, d’acord amb els criteris que estableix la 
Unió Europea.

2. Són objecte d’indemnització:

a) A les explotacions ramaderes, les pèrdues produ-
ïdes com a conseqüència dels danys registrats sobre 
àrees d’aprofitament ramader, sempre que els animals 
d’aquestes explotacions estiguin assegurats en qualsevol 
de les línies d’assegurances que conté el Pla esmentat.

b) Igualment, són objecte d’indemnització els danys 
registrats a les produccions agrícoles i ramaderes per a 
les quals en les dates del sinistre no s’hagués iniciat el 
període de contractació de l’assegurança corresponent, 
sempre que aquesta assegurança s’hagués contractat en 
la campanya anterior.

c) Per a les produccions agrícoles i ramaderes res-
tants que en el moment en què es van produir els danys 
disposaven de pòlissa en vigor emparada pel sistema d’as-
segurances agràries combinades, s’han d’indemnitzar els 
danys que no són garantits mitjançant aquest sistema.

d) Finalment, són objecte d’indemnització els danys 
originats pels incendis a les produccions agrícoles i rama-
deres no incloses en el vigent Pla d’assegurances agràries 
combinades, excepte en el cas que aquestes produccions 
estiguin garantides per alguna una altra modalitat d’asse-
gurament.

3. Les pèrdues registrades a les explotacions rama-
deres, com a conseqüència dels danys produïts sobre 
àrees d’aprofitament ramader, s’han de compensar amb 
unes indemnitzacions en concepte de despeses extraordi-
nàries per a l’alimentació dels animals.

Per a la determinació de la indemnització a les produc-
cions agrícoles s’han de valorar les pèrdues registrades 
sobre la producció esperada en la campanya. En el cas de 
produccions agrícoles llenyoses s’ha de tenir en compte, 
a més, una compensació equivalent al cost de reposició 
de les plantacions afectades i la repercussió que es pugui 
originar en la collita de les pròximes campanyes.

Per a les produccions restants, la indemnització per 
percebre s’ha de determinar 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 a la determinació de totes les indemnit-

zacions que preveu aquest punt i de la seva quantia 
màxima.

Article 4. Beneficis fiscals.

1. Es concedeix l’exempció de les quotes de l’impost 
sobre béns immobles corresponents a l’exercici de 2007 
que afectin habitatges, establiments industrials i mercan-
tils, explotacions agràries i forestals, locals de treball i 
similars, danyats com a conseqüència directa dels incen-
dis, quan s’acrediti que tant les persones com els béns 
ubicats en aquests immobles han hagut de ser objecte de 
reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals 
diferents fins a la reparació dels danys soferts, o quan les 
destrosses en collites constitueixin sinistres no coberts 
per cap fórmula d’assegurament públic o privat.

2. Es concedeix una reducció de l’impost sobre acti-
vitats econòmiques corresponent a l’exercici de 2007 a les 
indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercan-
tils i professionals amb locals de negoci 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. La reducció 
indicada ha de ser proporcional al temps transcorregut 
des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activi-
tat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui 
en els mateixos locals, ja sigui en altres locals habilitats a 
l’efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat 
dels danys produïts hi doni origen, el supòsit de cessa-
ment en l’exercici d’aquesta activitat, que té efectes des 
del dia 31 de desembre de 2006.

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

4. 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.

5. Estan exemptes de les taxes de la Prefectura Cen-
tral de Trànsit que estableix la Llei 16/1979, de 2 d’octubre, 
la tramitació de les baixes de vehicles sol·licitades com a 
conseqüència dels danys produïts pels incendis i l’expedi-
ció de duplicats de permisos de circulació o de conducció 
destruïts o extraviats per les causes esmentades.

6. La disminució d’ingressos en tributs locals que els 
apartats anteriors d’aquest article produeixin als ajunta-
ments i cabildos insulars s’ha de compensar a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat, de conformitat 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.

Article 5. Reduccions fiscals especials per a les activitats 
agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries, realitzades 
a les zones que determini l’ordre que es dicti en desplega-
ment de l’article 1 d’aquest Reial decret llei, i de conformi-
tat amb les previsions que contenen l’apartat 4.1r de l’ar-
ticle 37 del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 
de març, i l’apartat 3 de l’article 38 del Reglament de l’impost 
sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, 
de 29 de desembre, el Ministeri d’Economia i Hisenda, en 
vista dels informes del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i del Ministeri de Medi Ambient, pot autoritzar, 
amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendi-
ment net als quals es refereix l’Ordre EHA/804/2007, de 30 
de març, per la qual es despleguen, per a l’any 2007, el 
mètode 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.
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Article 6. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tinguin 
la seva causa directa en els danys produïts pels incendis, 
així com en les pèrdues d’activitat directament derivades 
d’aquests danys, en el sector de l’hostaleria i l’allotjament, 
i que quedin degudament acreditats, tenen la consideració 
de provinents d’una situació de força major, amb les con-
seqüències que es deriven dels articles 47 i 51 del Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. La Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social pot exonerar l’empresari de l’abo-
nament de les quotes a la Seguretat Social en el primer 
supòsit mentre duri el període de suspensió, sempre que 
es mantingui la condició d’aquest període com a efectiva-
ment cotitzat pel treballador. En els casos en què es produ-
eixi extinció del contracte, les indemnitzacions dels treba-
lladors han d’anar a càrrec del Fons de Garantia Salarial, 
amb els límits establerts legalment.

En els expedients en què es resolgui favorablement la 
suspensió de contractes o la reducció temporal de la jor-
nada de treball partint de circumstàncies excepcionals, 
l’autoritat laboral pot autoritzar que el temps en què es 
percebin les prestacions per desocupació, les quals regula 
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 la seva causa immediata en els incendis, 
no es computi als efectes de consumir els períodes 
màxims de percepció establerts. Igualment, pot autoritzar 
que rebin prestacions per desocupació els treballadors 
inclosos en els expedients esmentats que manquin dels 
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 cotitzants a la Seguretat Social que tinguin dret 
als beneficis que estableixen els apartats anteriors i hagin 
satisfet les quotes corresponents a les exempcions o a la 
moratòria de què es tracti poden demanar la devolució de 
les quantitats ingressades, inclosos, si s’escau, els interes-
sos de demora, els recàrrecs i les costes corresponents. Si 
el que té dret a la devolució és deutor a la Seguretat Social 
per quotes corresponents a altres períodes, el crèdit per la 
devolució s’ha d’aplicar al pagament dels deutes pendents 
amb aquesta de la manera que legalment sigui procedent.

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 perceptors de les 
prestacions per desocupació per a treballs de col·laboració 
social, d’acord amb el que disposa l’article 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 7. 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 8. Ajuts per danys personals i els destinats a esta-
bliments industrials, mercantils, agraris i de serveis.

1. Els ajuts que preveu aquest article es regeixen pel 
que disposa el Reial decret 477/2007, de 13 d’abril, pel 
qual es modifica el Reial decret 307/2005, de 18 de març, 
pel qual es determinen 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. Sense perjudici del que disposa el paràgraf ante-
rior, quant a l’aplicabilitat del Reial decret 477/2007, de 13 
d’abril, per tal d’acreditar la titularitat sobre els immobles 
afectats pels incendis s’admet com a mitjà de prova qual-
sevol document que demostri el títol esmentat, com ara 
els rebuts de pagament de l’impost sobre béns immobles 
o altres de naturalesa anàloga.

3. Les sol·licituds per a la concessió d’aquests ajuts 
les ha de tramitar la Delegació del Govern o les subdele-
gacions del Govern de la Comunitat Autònoma de les 
Canàries, s’han de presentar en el termini de dos mesos, 
comptat 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, comptat des de la presentació de 
la sol·licitud.

Article 9. Règim aplicable als ajuts a persones físiques o 
jurídiques que hagin realitzat prestacions personals i 
de béns, i règim d’ajuts a corporacions locals.

1. Els ajuts 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 determinen 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, modificat pel Reial 
decret 477/2007, de 13 d’abril.

2. Les pèrdues de béns són, igualment, objecte 
d’ajuts segons el que estableix el Reial decret 307/2005, 
de 18 de març, pel qual es determinen les subvencions en 
atenció a determinades necessitats derivades de situaci-
ons d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’esta-
bleix el procediment per a la seva concessió, modificat pel 
Reial decret 477/2007, de 13 d’abril.

3. Els ajuts 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, pel 
qual es determinen les subvencions en atenció a determi-
nades necessitats derivades de situacions d’emergència o 
de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment 
per a la seva concessió, modificat pel Reial decret 477/
2007, de 13 d’abril, 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 dels ajuts que 
estableix aquest article s’han de presentar en el termini de 
dos mesos, comptat a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret llei.

5. Els ajuts que es concedeixin en aplicació del que 
preveu aquest article i els concedits en aplicació del que 
preveu l’article 8 s’han de finançar a càrrec dels crèdits 
dels conceptes 461, 471, 482, 761 i 782 de l’aplicació pres-
supostària 16.01.134M. «Per a atencions de tot ordre moti-
vades per sinistres, catàstrofes o altres d’urgència recone-
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guda», dotats, amb caràcter d’ampliables, en el vigent 
pressupost del Ministeri de l’Interior.

Article 10. Ajuts excepcionals en matèria d’habitatge: 
per a lloguer d’habitatges si s’ha produït la destrucció 
total, així com per a la reparació, rehabilitació i recons-
trucció d’aquests habitatges.

1. Són beneficiaris dels ajuts excepcionals en matè-
ria d’habitatge que regula el número dos d’aquest article:

a) Els propietaris, els usufructuaris o arrendataris 
amb contracte sotmès a pròrroga forçosa, sempre que 
l’habitatge destruït o danyat tingui la condició de residèn-
cia permanent i habitual amb anterioritat a la producció 
del sinistre.

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

2. Els ajuts excepcionals, que s’han de concedir a 
càrrec de 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’han d’atorgar en els 
supòsits i les 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 necessari demolir-lo, els seus 
propietaris poden accedir a un habitatge en règim de llo-
guer, durant un període màxim de 24 mesos, prorrogable, 
si s’escau, fins que sigui possible la reconstrucció de l’ha-
bitatge o la disposició d’un de nou, encara que es poden 
admetre altres fórmules de reallotjament alternatives 
quan sigui necessari.

2n Els que ocupaven com a residència habitual, en 
règim de lloguer, habitatges que han quedat totalment 
destruïts o han estat demolits poden accedir a ajuts per 
lloguer consistents en l’abonament de la diferència entre 
les rendes de lloguer de l’habitatge anterior i del nou de 
característiques anàlogues, per un període de temps igual 
al que reflecteix el paràgraf primer.

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

4t La quantia màxima que poden assolir aquests ajuts 
no pot superar l’import de 70,87 euros/m2/lloguer any, per 
habitatge, i fins a un màxim de 6.378,3 euros/any.

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 seus propietaris poden ser beneficiaris d’un 
ajut econòmic per a la seva reparació, rehabilitació i 
reconstrucció, la quantia del qual queda determinada, en 
el seu límit màxim, pel 50% del valor dels danys ocasio-
nats segons la taxació pericial efectuada o ratificada per 
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, sense que 
en cap cas l’import de l’ajut esmentat pugui ser superior 
al 40% del preu de venda d’un habitatge qualificat de pro-
tecció oficial de règim especial, ubicat a la mateixa locali-
tat que l’habitatge destruït. Als efectes del còmput 
d’aquest preu de venda, se suposa una superfície útil de 
l’habitatge protegit de 90 metres quadrats, sense traster 
ni garatge.

2n Si l’habitatge no ha quedat destruït, sinó malmès, 
la quantia màxima de l’ajut econòmic per a la seva reha-
bilitació o reparació, sota els mateixos supòsits que els 
del paràgraf anterior, és de 12.000 euros.

3r També poden ser beneficiaris d’aquests ajuts pre-
vistos 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, resulta perceptor de l’ajut 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’ajut és el representant legal de la comu-
nitat de propietaris.

3. Els particulars que sol·licitin els ajuts que preveu 
el número anterior han d’acreditar, per qualsevol mitjà 
admissible en dret, que reuneixen els requisits següents:

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

b) L’habitatge sinistrat ha de constituir domicili habi-
tual del sol·licitant dels ajuts amb anterioritat a 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, 
com a conseqüència de la inhabitabilitat de l’habitatge 
destruït o malmès.

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

e) Acreditar escassetat de recursos econòmics per 
fer front a les despeses objecte dels ajuts que preveu 
aquest article, d’acord amb els requisits que s’estableixin 
per reglament.

4. El finançament dels ajuts per a reparació, rehabili-
tació i reconstrucció d’habitatges l’ha d’efectuar l’Admi-
nistració General de l’Estat, a càrrec de 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. Els ajuts que preveu aquest article tenen caràcter 
extraordinari i es regeixen, pel que fa al procediment de 
concessió, pel que disposen aquest Reial decret llei i l’or-
dre ministerial que el desplegui.

Article 11. Actuacions en matèria de comunicacions.

Els municipis afectats pels incendis forestals originats a 
la Comunitat Autònoma de les Canàries s’han d’incorporar, 
amb caràcter prioritari, als acords signats el 21 de novem-
bre de 2005 pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
amb els operadors concessionaris Telefónica Móviles 
España, SAU, i France Telecom España, SA, per a extensió 
de telefonia mòbil. De la mateixa manera, aquests munici-
pis s’han d’incloure amb caràcter preferent dins de les 
actuacions que preveu el Programa d’extensió de la banda 
ampla del Ministeri esmentat per a zones rurals i aïllades, 
sense perjudici de les actuacions de les comunitats autòno-
mes en l’àmbit de les seves competències.

Article 12. 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 import de 25 milions d’euros, la 
qual pot ampliar el Ministeri d’Economia i Hisenda en funció 
de l’avaluació dels danys i de la demanda consegüent, utilit-
zant la mediació de les entitats financeres amb implantació 
a les comunitats autònomes afectades, amb les quals s’han 
de subscriure els convenis de col·laboració oportuns.

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 
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conseqüència dels incendis, s’han de materialitzar en ope-
racions de préstec concedides per les entitats financeres 
esmentades, les característiques de les quals han de ser:

a) Import màxim: el del dany avaluat per la Delegació 
del Govern a la Comunitat Autònoma de les Canàries o, si 
s’escau, pel Consorci de Compensació d’Assegurances, des-
comptat, si s’escau, l’import del crèdit que hagin pogut subs-
criure a càrrec de línies de crèdit preferencials establertes per 
iniciativa de la Comunitat Autònoma de les Canàries.

b) Termini: cinc anys, amb un de carència, si s’escau.
c) Interès: el tipus de cessió per l’ICO a les entitats 

financeres ha de ser de l’1,50%TAE, amb un marge màxim 
d’intermediació per a aquestes entitats del 0,50%. En con-
seqüència, el tipus final màxim per al prestatari ha de ser 
del dos per cent TAE.

d) Tramitació: les sol·licituds s’han de presentar a 
l’entitat financera mediadora, la qual ha de decidir sobre 
la concessió del préstec, i el risc de l’operació ha de ser al 
seu càrrec.

e) Vigència de la línia: el termini per a la disposició 
de fons acaba el 31 de març de 2008.

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, la pèrdua 
que per a l’ICO suposi el diferencial entre el cost de mer-
cat de l’obtenció dels recursos i el tipus abans esmentat 
de l’1,50% s’ha de cobrir a càrrec dels pressupostos gene-
rals de l’Estat.

Article 13. Cooperació amb les administracions locals.

Es faculta el titular del Ministeri d’Administracions Públi-
ques per proposar el pagament de les subvencions deriva-
des de danys en infraestructures i equipaments municipals i 
xarxa viària a què es refereix l’article 2, a càrrec del crèdit 
que s’habiliti a aquests efectes, amb el caràcter d’incorpora-
ble, en els pressupostos del Departament esmentat.

L’import màxim d’aquest crèdit l’han d’establir les dis-
posicions d’aplicació i desplegament d’aquest Reial decret 
llei, tan aviat com s’efectuï la valoració dels danys.

De la mateixa manera, es faculta el titular del Ministeri 
d’Administracions Públiques 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 14. Actuacions de restauració forestal i mediam-
biental a la Comunitat Autònoma de les Canàries.

1. Es faculta la ministra de Medi Ambient per decla-
rar l’emergència de les obres dutes a terme pel Departa-
ment esmentat a la Comunitat Autònoma de les Canàries 
en les matèries següents:

a) Restauració hidrologicoforestal, control de l’ero-
sió i desertificació, així com treballs complementaris, en 
els espais forestals incendiats per mitigar els possibles 
efectes de pluges posteriors.

b) Col·laboració per a la recuperació i regeneració 
ambiental dels efectes produïts pels incendis forestals en 
els espais de la Xarxa Natura 2000, en particular en els 
hàbitats on hi hagi endemismes o espècies en perill.

c) Suport directe a la retirada i el tractament de la 
biomassa forestal cremada, si s’escau.

d) Col·laboració en el tractament per a control de 
plagues a les masses forestals.

2. Totes o part d’aquestes actuacions poden ser 
objecte de conveni amb la Comunitat Autònoma de les 
Canàries.

3. Per determinar els espais forestals susceptibles 
d’ajut, atenent les característiques d’excepcionalitat que 
concorren en aquests incendis, no és aplicable la disposi-
ció addicional novena d’aquest Reial decret llei.

Article 15. Consorci de Compensació d’Assegurances.

1. El delegat del Govern a la Comunitat Autònoma de 
les Canàries pot sol·licitar del Consorci de Compensació 
d’Assegurances, per a una avaluació més correcta dels 
danys no personals, les valoracions corresponents que 
preveuen els articles 8 i 9 d’aquest Reial decret llei, sem-
pre 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 de conformitat amb el 
barem d’honoraris professionals que aquest Consorci tenia 
aprovat per als seus perits taxadors d’assegurances.

3 Per facilitar la tramitació dels ajuts i la valoració 
dels danys, l’administració competent i el Consorci de 
Compensació d’Assegurances es poden transmetre les 
dades sobre els beneficiaris dels ajuts i les indemnitzaci-
ons que concedeixin, les seves quanties respectives i els 
béns afectats.

Disposició addicional primera. Modificació de l’estruc-
tura orgànica i desplegament de la Unitat Militar 
d’Emergències.

El ministre de Defensa, de conformitat amb el que pre-
veu la disposició final primera del Reial decret 416/2006, 
d’11 d’abril, pel qual s’estableix l’organització i el desple-
gament de la Força de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de 
l’Exèrcit de l’Aire, així com de la Unitat Militar d’Emergèn-
cies, ha d’adoptar les mesures necessàries per establir a 
l’illa de Tenerife una unitat d’intervenció de la Unitat Mili-
tar d’Emergències, que se sumarà a l’existent a l’illa de 
Gran Canària.

Disposició addicional segona. Límits dels ajuts.

El valor dels ajuts concedits 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 ajuts o indemnitzacions declarats com-
patibles o complementaris que, pels mateixos conceptes, 
puguin concedir altres administracions públiques, o cor-
responguin en virtut de l’existència de pòlisses d’assegu-
rament.

Disposició addicional tercera. 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 a càrrec dels pressupostos dels respectius depar-
taments ministerials; a aquests efectes, s’han de realitzar 
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 quarta. Actuacions a càrrec de crè-
dits finançats amb el Fons de contingència d’execució 
pressupostària.

S’han de finançar a càrrec del Fons de contingència 
d’execució pressupostària els ajuts que preveu l’article 
9.5, les subvencions que conté l’article 13 i els convenis 
amb la Comunitat Autònoma de les Canàries que preveu 
l’apartat segon de l’article 14 d’aquest Reial decret llei.
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Disposició addicional cinquena. Actuacions al Ministeri 
de Defensa i al Ministeri de l’Interior.

Per atendre les despeses ocasionades per l’extinció 
dels incendis esdevinguts a la Comunitat Autònoma de les 
Canàries a què es refereix aquesta norma, i per possibilitar 
l’establiment d’una unitat d’intervenció de la Unitat Militar 
d’Emergències a l’illa de Tenerife, el Govern, a proposta del 
ministre d’Economia i Hisenda, ha d’habilitar els crèdits 
necessaris en el pressupost del Ministeri de Defensa, de 
conformitat amb el que preveuen els articles 50 i 55 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Així mateix, per atendre les despeses en què va incór-
rer el Ministeri de l’Interior en les tasques d’extinció de 
l’incendi esmentat, el Govern, a proposta del ministre 
d’Economia i Hisenda, ha d’habilitar els crèdits necessaris 
en el pressupost del Ministeri de l’Interior, de conformitat 
amb el que preveuen els articles 50 i 55 de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària.

Disposició addicional sisena. Actuacions al Ministeri de 
Medi Ambient.

Per realitzar actuacions relacionades amb la protecció 
del medi ambient, com a conseqüència de l’incendi ocor-
regut, el Govern, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, ha d’habilitar els crèdits necessaris en el pressu-
post del Ministeri de Medi Ambient, de conformitat amb 
el que preveuen els articles 50 i 55 de la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, general pressupostària.

Disposició addicional setena. Avançaments d’ajuts vin-
culats a determinats préstecs per a la millora i moder-
nització d’estructures agràries.

Als termes municipals afectats d’acord amb l’article 1, 
amb caràcter preferent, es pot efectuar el pagament anti-
cipat de l’import total dels ajuts de minoració d’anualitats 
d’amortització del préstec principal dels acollits al Reial 
decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora i modernit-
zació de les estructures de producció de les explotacions 
agràries, dels expedients de què es disposi de la corres-
ponent certificació final de compliment de compromisos i 
realització d’inversions.

Disposició addicional vuitena. Convenis amb altres 
administracions públiques.

L’Administració General de l’Estat pot subscriure els 
convenis de col·laboració que requereixi l’aplicació 
d’aquest Reial decret llei amb el Govern de la Comunitat 
Autònoma de les Canàries, els cabildos insulars i les cor-
poracions locals afectades.

Disposició addicional novena. Habilitació del Ministeri 
de Medi Ambient.

Es faculta la ministra de Medi Ambient, en l’exercici de 
les seves competències i en relació amb els incendis a què 
es refereix aquest Reial decret llei o amb els que revesteixin 
característiques similars, a declarar zona d’actuació especial 
per a la restauració forestal i mediambiental de les zones 
incendiades, i es declaren d’emergència les obres dutes a 
terme pel Departament esmentat amb aquesta finalitat.

Als efectes de les declaracions que esmenta l’apartat 
anterior, és necessari que la superfície forestal afectada per 
l’incendi reuneixi 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 aquesta Xarxa.

d) Al territori insular, les superfícies exigides anteri-
orment són les següents: en el paràgraf a), 2.500 hectà-
rees; en el paràgraf b), 500 hectàrees, i en el paràgraf c), 
250 hectàrees.

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

1. Es crea una comissió interministerial per a l’aplica-
ció de les mesures de suport que estableix aquest Reial 
decret llei, coordinada per la Direcció General de Protec-
ció Civil i Emergències i integrada pels representants dels 
ministeris d’Economia i Hisenda, de Defensa, de l’Interior, 
de Foment, de Treball i Afers Socials, d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, de la Presidència, d’Administracions Públi-
ques, de Medi Ambient, d’Habitatge, d’Indústria, Turisme i 
Comerç, així com pel delegat del Govern a la Comunitat 
Autònoma de les Canàries i per un representant del Con-
sorci 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 dis-
posen els articles 149.1.23a i 149.1.29a de la Constitució, 
sense perjudici de les mesures addicionals i de més protec-
ció que hagi adoptat o pugui adoptar la Comunitat Autò-
noma de les Canàries 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 establir els terminis 
per a l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 3 d’agost de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 14890 ORDRE TAS/2388/2007, de 2 d’agost, per la qual 
es desplega parcialment el Reial decret 395/2007, 
de 23 de març, pel qual es regula el subsistema 
de formació professional per a l’ocupació en 
matèria de formació d’oferta, i s’estableixen 
les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions públiques destinades al seu 
finançament en l’àmbit de l’Administració 
General de l’Estat. («BOE» 186, de 4-8-2007.)

El Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es 
regula el subsistema de formació professional per a l’ocu-


