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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
11717 Reial decret llei 12/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents 

per reparar els danys causats pels temporals de pluja a la Comunitat 
Autònoma de Canàries i al sud i est peninsular els mesos de setembre i 
octubre de 2015.

Des del passat 19 d’octubre diversos fronts de núvols associats a borrasques de 
l’Atlàntic han afectat les illes Canàries. Els fronts, que teòricament havien de travessar 
l’arxipèlag de manera contínua, es van estacionar el dia 22 a la vertical de Santa Cruz de 
Tenerife i de Las Palmas de Gran Canaria, de manera que es van superar els llindars de 
precipitació esperats d’acord amb els pronòstics de l’Agència Estatal de Meteorologia. Les 
precipitacions registrades van ser importants des del dia 20 d’octubre, però van arribar a 
nivells d’intensitat particular els dies 22, 23 i 24.

Els episodis de pluja intensa i, en algun cas, de vent han afectat pràcticament la 
totalitat de la Comunitat Autònoma de Canàries, encara que principalment les localitats 
d’Ingenio, Santa Lucía, Telde i Las Palmas de Gran Canaria, a l’illa de Gran Canària; La 
Oliva, Antigua i Puerto del Rosario, a l’illa de Fuerteventura, i Haría (zona d’Arrieta) i 
Arrecife, a l’illa de Lanzarote.

Els mitjans que han actuat a l’emergència han estat fonamentalment municipals i 
insulars (bombers, policia local, agents de mobilitat i personal de protecció civil i dels 
serveis bàsics). També hi han intervingut mitjans de l’Estat, a més de les forces i cossos 
de seguretat de l’Estat es va acordar la mobilització de la Unitat Militar d’Emergències, a 
sol·licitud de la Comunitat Autònoma.

Respecte als danys ocasionats, la seva quantificació és provisional. S’han vist afectats 
per les precipitacions edificis d’ús públic, així com habitatges particulars i sistemes 
municipals de clavegueram. També s’han produït danys a les carreteres de la xarxa 
secundària, que ha patit talls de nombroses vies per la caiguda de pedres i arbres i per 
inundacions. Els danys en el domini públic maritimoterrestre s’han produït fonamentalment 
en platges, i el municipi més afectat ha estat Telde. Igualment s’han causat danys de certa 
consideració en els ports de Santa Cruz de Tenerife i de Las Palmas.

Així mateix, durant els mesos de setembre i octubre, altres episodis de pluges 
torrencials han fuetejat diferents localitats de l’est i sud peninsular, i s’han produït danys de 
diversa consideració en béns públics i privats, principalment a les comunitats autònomes 
d’Andalusia, Valenciana i de Catalunya.

En aplicació del principi de solidaritat interterritorial i igual que les vegades en què ha 
estat necessari actuar amb caràcter urgent davant situacions d’alteració greu de les 
condicions de vida de la població en una àrea geogràfica determinada, mitjançant aquest 
Reial decret llei s’adopten una sèrie d’ajudes destinades a pal·liar danys materials, així 
com mesures fiscals, laborals i en matèria de Seguretat Social, i actuacions sobre el domini 
públic i en infraestructures, incloent-hi les turístiques a través del Fons Financer per a la 
seva Modernització (FOMIT).

A fi de poder atendre successos similars que es puguin produir en altres comunitats 
autònomes abans de l’entrada en vigor de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema 
Nacional de Protecció Civil, es preveu la possibilitat que el Govern, mitjançant un reial 
decret, pugui estendre l’aplicació d’aquestes mesures fins al proper 9 de gener de 2016, 
quan l’abast o la intensitat dels danys produïts així ho facin necessari.

L’àmbit territorial d’aquest reial decret i la seva possible extensió justifica la inclusió de 
mesures que no són aplicables, en aquest cas, a la Comunitat Autònoma de Canàries.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució, a 
proposta de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, i dels ministres de 
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l’Interior, d’Hisenda i Administracions Públiques, de Foment, d’Ocupació i Seguretat Social, 
d’Indústria, Energia i Turisme, i d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 30 d’octubre de 2015,

DISPOSO:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures que estableix aquest Reial decret llei s’apliquen a les persones i els 
béns afectats pels danys causats pel temporal de pluja a la Comunitat Autònoma de 
Canàries el mes d’octubre de 2015.

També són aplicables a les persones i als béns afectats pels temporals de pluja dels 
mesos de setembre i octubre a les províncies d’Almeria, Granada, Màlaga, Múrcia, Alacant, 
València, Girona i Tarragona.

2. Els termes municipals i nuclis de població afectats als quals concretament siguin 
aplicables les mesures al·ludides s’han de determinar per ordre del ministre de l’Interior. A 
aquest efecte es poden entendre també inclosos els altres termes municipals o nuclis de 
població en què, per a l’execució correcta de les actuacions necessàries, sigui 
imprescindible la intervenció dels departaments ministerials competents.

3. El Govern, mitjançant un reial decret, pot declarar l’aplicació de les mesures que 
preveu aquest Reial decret llei a altres situacions d’emergència que es puguin esdevenir 
en qualsevol part del territori nacional des de la seva entrada en vigor fins al 9 de gener 
de 2016, amb delimitació dels municipis i nuclis de població afectats.

Article 2. Ajudes destinades a pal·liar danys personals; danys materials en habitatge i 
efectes, i en establiments industrials, mercantils, agraris, maritimopesquers, turístics i 
d’altres serveis.

1. Les ajudes que preveu aquest article s’estenen als casos de mort i als supòsits 
d’incapacitat causats directament pels sinistres a què es refereix aquest Reial decret llei, i 
es regeixen 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.

2. La destrucció o els danys en efectes i els danys en habitatge també són objecte 
d’ajudes segons el que estableix el Reial decret 307/2005, de 18 de març.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior pel que fa a l’aplicabilitat del Reial 
decret 307/2005, de 18 de març, per tal d’acreditar la titularitat sobre els immobles afectats 
pels sinistres, s’admet com a mitjà de prova qualsevol document que demostri la titularitat 
esmentada, com els rebuts de pagament de l’impost sobre béns immobles o altres de 
naturalesa anàloga.

3. Els danys a establiments industrials, mercantils, agraris, maritimopesquers, 
turístics i d’altres serveis també són objecte d’ajudes segons el que estableix el Reial 
decret 307/2005, de 18 de març.

En cas que l’interessat hagi estat indemnitzat pel Consorci de Compensació 
d’Assegurances amb aplicació de la franquícia que preveu l’article 9 del Reglament de 
l’assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel Reial decret 300/2004, de 20 de febrer, 
es pot concedir una subvenció de fins al 7% de la quantia dels danys indemnitzables 
produïts pel sinistre, fins a l’import màxim de 8.000 euros previst a l’article 28 del Reial 
decret 307/2005, de 18 de març, sense que, en cap cas, la suma d’aquesta subvenció i la 
indemnització que correspongui abonar en concepte d’assegurança, o qualsevol altra 
subvenció o ajuda pública o privada, superi el valor del dany o perjudici produït. En aquests 
casos, l’interessat ha de presentar una certificació expedida per la seva entitat 
asseguradora acreditativa del fet que aquesta no ha abonat en tot o en part l’import 
corresponent a la franquícia legal aplicada pel Consorci de Compensació d’Assegurances.
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4. També són objecte de les ajudes que estableixen els articles 27 i 28 del Reial 
decret 307/2005, de 18 de març, els titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes que, tot 
i tenir pòlisses emparades pel Pla d’assegurances agràries combinades i estar ubicades 
en l’àmbit d’aplicació que assenyala l’article 1, hagin patit danys en elements afectes a 
l’explotació que no siguin assegurables, entenent-se com a tals els que enumera 
l’article 4.2 de l’Ordre INT/672/2015, de 17 d’abril.

En aquests casos, es pot concedir una subvenció de fins al 70% dels danys valorats 
per un pèrit col·legiat, fins a un import màxim de 8.000 euros, sense que, en cap cas, la 
suma d’aquesta subvenció i qualsevol altra subvenció o ingrés públic o privat a què es 
tingui dret pugui superar el valor del dany o perjudici produït. Quan es tracti de camins, 
l’informe pericial ha de contenir, en tot cas, un croquis dels camins afectats d’acord amb la 
informació registrada en el Sistema d’informació geogràfica d’identificació de parcel·les 
agrícoles (SIGPAC). Es poden computar com a despesa subvencionable els honoraris 
derivats de l’elaboració de l’informe fins a un màxim de 300 euros.

Els interessats han d’acreditar la titularitat sobre els elements danyats. Als efectes de 
la possessió d’una pòlissa d’assegurança en vigor emparada pel Pla d’assegurances 
agràries combinades, s’accepta també una pòlissa de la campanya anterior en els supòsits 
que preveu l’article 9.2.a) d’aquest Reial decret llei.

Així mateix, per acreditar l’exercici de l’activitat empresarial o professional els 
interessats han d’autoritzar expressament l’òrgan gestor per sol·licitar a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària la informació pertinent del Cens d’empresaris, professionals i 
retenidors.

5. Les sol·licituds per a la concessió d’aquestes ajudes les han de tramitar les 
delegacions i subdelegacions del Govern i les direccions insulars; es poden presentar des 
de la publicació d’aquest Reial decret llei fins que hagin transcorregut dos mesos des de 
l’entrada en vigor de l’ordre que preveu l’article 1.2, i les ha de resoldre el ministre de 
l’Interior en el termini de tres mesos, comptats des de la presentació de la sol·licitud.

6. Les ajudes que es concedeixin en aplicació del que preveu aquest article s’han de 
finançar a càrrec dels crèdits dels conceptes 472, 482, 771 i 782 de l’aplicació 
pressupostària 16.01.134M «Per a atencions de qualsevol ordre motivades per sinistres, 
catàstrofes o altres d’urgència reconeguda», dotats amb caràcter d’ampliables en el vigent 
pressupost del Ministeri de l’Interior.

Article 3. Règim aplicable a les ajudes a persones físiques o jurídiques que hagin efectuat 
prestacions personals i de béns, i règim d’ajudes a corporacions locals.

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

2. 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 quantia que preveuen els articles 22 i 23.

Aquestes ajudes no tenen per objecte les reparacions o reposicions en infraestructures 
que preveu l’article 4. No obstant això, es poden subvencionar les actuacions inajornables 
que, incidint en el mateix àmbit d’aplicació a què es refereix l’article esmentat, s’hagin 
portat a terme amb la finalitat de garantir la vida i la seguretat de les persones i el 
funcionament dels serveis públics essencials. Entre aquestes actuacions s’inclouen 
l’evacuació, l’allotjament i l’alimentació de persones afectades, la retirada de fang i sorra i 
la neteja de vies i entorns públics que siguin indispensables per a les finalitats descrites.

A aquests efectes s’exclouen del concepte esmentat els treballs portats a terme amb 
mitjans propis de la corporació local, ja siguin materials, com ara maquinària o eines, o 
humans, entenent-se per aquests el personal contractat amb anterioritat als fets causants. 
En cap cas són subvencionables les despeses de personal generades per bombers, policia 
local, protecció civil i altres de caràcter anàleg.

3. Les sol·licituds per a la concessió de les ajudes que preveuen els dos apartats 
anteriors es poden presentar des de la publicació d’aquest Reial decret llei fins que hagin 
transcorregut dos mesos des de l’entrada en vigor de l’ordre que preveu l’article 1.2.
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4. Les ajudes que es concedeixin en aplicació del que preveu aquest article es 
financen amb càrrec als crèdits dels conceptes 461, 471, i 761 de l’aplicació 
pressupostària 16.01.134M «Per a atencions de qualsevol ordre motivades per sinistres, 
catàstrofes o altres d’urgència reconeguda», dotats amb caràcter d’ampliables en el 
pressupost vigent del Ministeri de l’Interior.

Article 4. Danys en infraestructures municipals i xarxa viària dels cabildos insulars.

Als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions provincials, els cabildos, 
les comarques i les mancomunitats, en els termes municipals i nuclis de població als quals 
fa referència l’article 1, relatius a les obres de reparació o restitució d’infraestructures, 
equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal que inclou l’article 25.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de la xarxa viària dels 
cabildos insulars i les diputacions provincials, se’ls ha d’aplicar la tramitació d’urgència, i 
l’Estat els pot concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos els 
treballs portats a terme amb mitjans propis de l’entitat local, ja siguin materials, maquinària 
o personal.

Article 5. Actuacions en el domini públic hidràulic.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per declarar zona 
d’actuació especial per a la restauració del domini públic hidràulic les zones afectades a 
les conques hidrogràfiques intercomunitàries, i l’emergència de les obres a executar pel 
Departament esmentat, en les matèries següents:

a) Restauració i reparació dels danys causats per les avingudes d’aigua i el vent, tant 
a les infraestructures hidràuliques com als marges dels rius.

b) Neteja, retirada de taps, reparació de desguassos, de col·lectors, sifons, drenatges 
i similars que redueixin les conseqüències de l’excés d’aigua i que previnguin davant de 
futures avingudes.

c) Actuacions de reparació en passejos fluvials i marges dels rius que afectin altres 
estructures confrontants.

Article 6. Actuacions a la costa.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per declarar zona 
d’actuació especial per a la restauració del domini públic maritimoterrestre de les zones 
afectades i per declarar l’emergència de les obres a executar per aquest Departament, en 
les matèries següents:

a) Restauració i la resta d’obres que assegurin la integritat i la conservació adequada 
del domini públic maritimoterrestre, així com els treballs complementaris per assegurar la 
sostenibilitat de la costa i mitigar els efectes de futurs temporals i galernes.

b) Protecció i conservació dels elements que integren el domini públic 
maritimoterrestre, en particular, l’adequació sostenible de platges i sorrals, sistemes dunars 
i zones humides litorals, recuperació i regeneració d’aquests, així com la realització, la 
supervisió i el control d’estudis, projectes i obres a la costa.

c) Reparació i restauració d’estructures danyades en el litoral, com ara passejos 
marítims, accessos al domini públic, murs, etc.

Article 7. Actuacions en infraestructures rurals d’ús general.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per declarar zona 
d’actuació especial per a la restauració dels danys causats a la xarxa nacional de camins 
naturals, segons defineix la disposició addicional sisena de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, 
per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, i per declarar 
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d’emergència les obres de restauració que sigui necessari executar en aquesta xarxa 
nacional de camins naturals.

Article 8. Danys en la resta d’infraestructures públiques.

Es faculta els titulars dels departaments ministerials competents per raó de la matèria 
per declarar les àrees afectades com a zona d’actuació especial, per tal que els 
departaments esmentats, els seus organismes autònoms i entitats públiques que en 
depenen puguin portar a terme les actuacions de restauració que siguin procedents. Als 
efectes indicats es poden declarar d’emergència les obres que executin aquests 
departaments per reparar els danys causats en infraestructures de titularitat estatal 
compreses en el seu àmbit de competències.

Article 9. Ajudes per danys causats en produccions agrícoles i ramaderes.

1. Les ajudes que preveu aquest article han d’anar destinades als titulars de les 
explotacions agrícoles i ramaderes que, tot i tenir pòlisses en vigor emparades pel Pla 
d’assegurances agràries combinades i estar ubicades en l’àmbit d’aplicació que assenyala 
l’article 1, hagin patit pèrdues superiors al 30% de la seva producció, d’acord amb els 
criteris de la Unió Europea sobre això.

2. Són objecte d’ajuda:

a) Els danys registrats a les explotacions agrícoles i ramaderes per a les quals en les 
dates del sinistre no hagi començat el període de subscripció de l’assegurança 
corresponent, o aquest no hagi finalitzat i que no hagin formalitzat encara la pòlissa per a 
aquesta campanya, sempre que s’hagi contractat l’assegurança per a aquesta producció i 
conreu en la campanya anterior. En el cas de les explotacions ramaderes, a aquests 
efectes s’exceptuen les pòlisses contractades d’assegurances de retirada i destrucció 
d’animals morts en l’explotació.

b) Els danys sobre les produccions agrícoles i ramaderes que, tot i tenir una pòlissa 
en vigor per a aquestes produccions emparada pel sistema d’assegurances agràries 
combinades, no estiguin garantits per aquest sistema. En el cas de les explotacions 
ramaderes, a aquests efectes s’exceptuen les pòlisses contractades d’assegurances de 
retirada i destrucció d’animals morts en l’explotació.

c) Els danys originats a les produccions agrícoles i ramaderes no incloses en el 
vigent Pla d’assegurances agràries combinades.

3. Les ajudes pels danys causats sobre les produccions agrícoles s’han d’ajustar al 
que disposa el Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel 
qual es declaren determinades categories d’ajuda en els sectors agrícola i forestal i en 
zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del 
Tractat de funcionament de la Unió Europea.

4. Les ajudes s’han de calcular tenint en compte el que disposa aquest Reglament i, 
en la mesura que siguin aplicables, s’han de tenir en consideració les condicions i els 
procediments que estableix el sistema d’assegurances agràries combinades.

5. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en coordinació amb les 
comunitats autònomes, ha d’establir el procediment per determinar totes les ajudes que 
preveu aquest article i la seva quantia màxima.

Article 10. Beneficis fiscals.

1. Es concedeix l’exempció de les quotes de l’impost sobre béns immobles 
corresponents a l’exercici de 2015 que afectin habitatges, establiments industrials, turístics, 
mercantils, maritimopesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de 
treball i similars, danyats com a conseqüència directa dels sinistres a què es refereix 
l’article 1 d’aquest Reial decret llei, quan s’acrediti que tant les persones com els béns que 
hi estiguin ubicats hagin hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres 
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habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, o les destrosses en 
collites constitueixin sinistres no coberts per cap fórmula d’assegurament públic o privat.

2. Es concedeix una reducció en l’impost sobre activitats econòmiques corresponent 
a l’exercici de 2015 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, 
maritimopesquers, turístics i professionals amb locals de negoci o béns afectes a aquesta 
activitat que hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres, 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’activitat fins a la seva 
represa en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en altres 
d’habilitats a l’efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts 
doni origen a això, el supòsit de cessament en l’exercici d’aquella, que té efectes des del 
dia 31 de desembre de 2014.

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

4. Els contribuents que, tot i tenir 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 l’organisme autònom Prefectura Central 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 sinistres, i l’expedició 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 en els ajuntaments, els cabildos insulars i les diputacions provincials s’ha 
de compensar amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, de conformitat amb el que 
estableix l’article 9 del text refós de la Llei reguladora de les 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 personals a què es refereix l’article 2.

Article 11. Reduccions fiscals especials per a les activitats agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries, dutes a terme en les zones que determini 
l’ordre que es dicti en execució del que disposi l’article 1, i d’acord amb les previsions 
que contenen l’apartat 4.1r de l’article 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’Hisenda i Administracions Públiques, 
a la vista dels informes del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, pot autoritzar, 
amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net a què es refereix 
l’Ordre HAP/2222/2014, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2015 
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.

Article 12. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Les suspensions de contracte i reduccions de jornada i els acomiadaments 
col·lectius que tinguin la seva causa directa en els danys produïts pels episodis 
meteorològics que descriu l’article 1, així com en les pèrdues d’activitat directament 
derivades d’aquests, en els establiments a què fa referència l’article 2.3, que quedin 
degudament acreditats, tenen la consideració de provinents d’una situació de força major, 
amb les conseqüències 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. En el 
primer cas, la Tresoreria General de la Seguretat Social pot exonerar l’empresari de 
l’abonament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta 
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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 l’extinció del 
contracte, les indemnitzacions dels treballadors són a càrrec del Fons de Garantia Salarial, 
amb els límits establerts legalment.

En els supòsits en què l’empresa decideixi la suspensió de contractes o la reducció 
temporal de la jornada de treball sobre la base de circumstàncies excepcionals, el Servei 
Públic d’Ocupació Estatal i, si s’escau, l’Institut Social de la Marina poden autoritzar que el 
temps en què es percebin les prestacions per atur, 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 la seva causa immediata en els successos inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Reial decret llei, 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 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, prèvia justificació dels danys soferts o de les 
pèrdues d’activitat directament derivades d’aquests, una moratòria de fins a un any, sense 
interès, en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de 
recaptació conjunta corresponents a tres mesos naturals consecutius, a comptar des de 
l’anterior a la producció del sinistre o, en el cas de treballadors inclosos en el règim 
especial dels treballadors per compte propi o autònoms, des del mes en què aquell es va 
produir.

3. Els cotitzadors 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 interessos de demora, els recàrrecs i les costes corresponents. Si 
el qui tingui 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 de deutes pendents 
amb aquella en la forma 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.

Article 13. Règim de contractació.

1. Poden tenir la consideració d’obres, serveis o subministraments d’emergència, 
previ acord corresponent de l’òrgan de contractació, i si compleixen els requisits de 
l’article 113 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes de reparació o manteniment 
d’infraestructures, equipaments o serveis, les obres de reposició de béns perjudicats per 
la catàstrofe, així com el contracte amb «Agroseguro, SA», per valorar els danys generats 
en les produccions agrícoles i ramaderes a què es refereix l’article 9, 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. Per tramitar expedients de contractació d’obres no incloses en l’article 126.2 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic es dispensa del requisit previ de 
disponibilitat dels terrenys, sense perjudici que la seva ocupació efectiva ha d’anar 
precedida de la formalització de l’acta d’ocupació.
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Article 14. Cooperació amb les administracions locals.

1. Es faculta el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques per proposar el 
pagament de les subvencions derivades de danys en infraestructures, equipaments i 
instal·lacions i serveis de titularitat municipal, de diputacions provincials, cabildos, 
comarques i mancomunitats, a les quals es refereix l’article 4, en la part que financi 
l’Administració General de l’Estat, una vegada efectuades les valoracions dels danys, fins 
a l’import màxim que determinin els reials decrets de desplegament.

2. Aquestes subvencions s’han d’atendre amb càrrec al crèdit que a aquests efectes 
s’habiliti, amb el caràcter d’incorporable en el pressupost del Departament esmentat.

3. De la mateixa manera es faculta el titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per establir el procediment per a la concessió de les subvencions esmentades, 
així com el seu seguiment i control.

Article 15. Consorci de Compensació d’Assegurances.

1. Els delegats del Govern en les comunitats autònomes afectades poden sol·licitar 
del Consorci de Compensació d’Assegurances, per a una avaluació més correcta dels 
danys no personals, les valoracions corresponents necessàries de conformitat amb els 
articles 2 i 3, 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 de conformitat amb el barem 
d’honoraris professionals que aquest Consorci tingui aprovat per als seus pèrits taxadors 
d’assegurances.

3. Per facilitar la tramitació de les ajudes i la valoració dels danys, l’administració 
competent i el Consorci de Compensació d’Assegurances es poden transmetre les dades 
sobre beneficiaris de les ajudes i les indemnitzacions que concedeixin, les seves quanties 
respectives i els béns afectats. Les entitats asseguradores que operin en el territori 
espanyol estan obligades a subministrar al Consorci de Compensació d’Assegurances la 
informació que aquest els sol·liciti per donar compliment al que s’ha disposat anteriorment.

Article 16. Convocatòria especial del Fons Financer per a la Modernització de les 
Infraestructures Turístiques (FOMIT).

1. S’instrueixen el Ministeri d’Indústria Energia i Turisme i l’Institut de Crèdit Oficial, 
en la seva condició d’agència financera de l’Estat, per instrumentar la celebració de 
convocatòries especials amb càrrec al Fons Financer per a la Modernització de les 
Infraestructures Turístiques (FOMIT), que regula el Reial decret 937/2010, de 23 de juliol, 
amb la finalitat específica de finançar les obres de reparació de les infraestructures 
turístiques municipals i els establiments turístics privats que hagin quedat afectats. Les 
convocatòries, les han de fer les comunitats autònomes i en els nuclis de població que es 
considerin afectats d’acord amb el que disposa l’article 1 d’aquest Reial decret llei.

2. Les convocatòries s’han de finançar amb càrrec als recursos actualment existents 
en el Fons Financer per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques. Mitjançant 
un acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics s’han de concretar 
les condicions financeres dels préstecs. La quantia de la convocatòria s’ha de determinar 
de conformitat amb el que estableixi l’acord esmentat de la Comissió Delegada del Govern 
per a Afers Econòmics.

3. Als préstecs concedits a entitats locals en les convocatòries que regula aquest 
article se’ls ha de concedir, quan sigui procedent, l’autorització que regula la disposició 
addicional catorzena del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, per part 
de l’òrgan competent que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
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Article 17. Inversions fetes per reparar els danys inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest 
Reial decret llei.

Les inversions fetes per reparar els danys a què es refereix l’article 1 d’aquest Reial 
decret llei per part de les entitats locals que compleixin els requisits que estableix la 
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, tenen la consideració d’inversions financerament 
sostenibles.

Excepcionalment aquestes inversions s’han d’executar amb caràcter prioritari davant 
altres inversions financerament sostenibles i no els són aplicables els apartats d’1, 2, 4, 6 
i 7 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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 superar 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 conceptes, puguin concedir altres organismes públics, nacionals o 
internacionals, o corresponguin en virtut de l’existència de pòlisses d’assegurament.

Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.

La reparació de danys causats en béns de titularitat de l’Administració General de 
l’Estat, o, si s’escau, de les entitats que en depenen, les subvencions que es concedeixin 
en aplicació del que disposa l’article 14, així com les actuacions dutes a terme en aplicació 
del que disposa l’article 7 i les ajudes que preveu l’article 9 per danys causats en 
produccions agrícoles i ramaderes, incloses les despeses de gestió necessàries per al seu 
reconeixement, s’han de finançar amb càrrec al Fons de contingència d’execució 
pressupostària.

El Govern, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, ha d’habilitar 
els crèdits corresponents en els pressupostos dels departaments ministerials afectats, de 
conformitat amb el que preveuen els articles 50 i 55 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.

No obstant això, atenent les disponibilitats pressupostàries que hi ha als departaments 
ministerials i les entitats que en depenen, les actuacions es poden finançar amb càrrec als 
seus propis recursos, i s’han de tramitar, si és necessari, les modificacions pressupostàries 
corresponents, de conformitat amb el que disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.

Disposició addicional tercera. 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 els òrgans competents de les 
comunitats autònomes i de les entitats locals afectades.

Als efectes d’emetre l’informe preceptiu i vinculant al qual es refereix l’apartat 1 de la 
disposició addicional primera de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2015, es tenen especialment en compte les circumstàncies 
que justifiquen l’adopció de les mesures que regula aquest Reial decret llei.

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

1. Es crea una comissió interministerial per a l’aplicació de les mesures de suport que 
preveu aquest Reial decret llei, coordinada per la Direcció General de Protecció Civil i 
Emergències i integrada així mateix pels representants dels ministeris d’Hisenda i 
Administracions Públiques, de l’Interior, de Foment, d’Ocupació i Seguretat Social, 
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d’Indústria, Energia i Turisme, d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i de la Presidència, 
així com pels delegats del Govern en les comunitats autònomes afectades i per un 
representant 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 les comunitats autònomes afectades, a través de les delegacions del govern.

3. Abans de l’1 de maig de 2016, la comissió interministerial ha d’elaborar un informe 
sobre les actuacions dutes a terme en execució d’aquest Reial decret llei.

Disposició addicional cinquena. Avaluació d’impacte ambiental.

Mitjançant un acord del Consell de Ministres s’ha de determinar l’exempció d’avaluació 
d’impacte ambiental de les obres de reparació o rehabilitació d’infraestructures, 
equipaments o instal·lacions a què es refereixen els articles 4, 5, 6, 7 i 8, que tot i 
haver de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental, de conformitat amb l’article 7 de 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, queden exemptes de la 
substanciació d’aquest tràmit en compliment del que disposa l’article 8, apartats 3 i 4, de 
l’esmentada Llei 21/2013, de 9 de desembre.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposen les regles 7a, 13a, 14a, 
17a, 23a i 29a de l’article 149.1 de la Constitució, sense perjudici de les mesures 
addicionals que puguin adoptar les comunitats autònomes.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

El Govern i els titulars dels departaments ministerials, en l’àmbit de les seves 
competències, han de dictar les disposicions necessàries i establir els terminis per a 
l’execució del que disposa aquest Reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 d’octubre de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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