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XEFATURA DO ESTADO
 10454 REAL DECRETO LEI 10/2005, do 20 de xuño, 

polo que se adoptan medidas urxentes para 
paliar os danos producidos no sector agrario 
pola seca e outras adversidades climá-
ticas. («BOE» 147, do 21-6-2005, e «BOE» 151,
do 25-6-2005.))

A evolución climática do actual ano agrícola caracteri-
zouse por un acusado déficit de precipitacións, de tal 
maneira que en moitas zonas do territorio nacional se 
rexistrou a máis baixa pluviometría coñecida en moitos 
lustros.

Esta situación de seca especialmente intensa afectou, 
en moitos casos, a nacenza e o normal desenvolvemento 
dos cultivos de secaño, así como os cultivos de regadío 
das zonas afectadas ben por insuficiencia da auga enco-
rada para atender a demanda de rega, ben pola forte 
redución das reservas nos acuíferos que proporcionan a 
auga de rega. Tamén a falta de precipitacións tivo efectos 
nocivos nos cultivos leñosos, que se sumaron en moitas 
áreas aos xa ocasionados polas xeadas.

Particularmente desfavorable é a incidencia desta 
adversidade climática na gandaría extensiva, en que a 
ausencia de choiva impediu o desenvolvemento dos pas-
tos que constitúen a base da súa alimentación, polo que 
se tivo que recorrer á compra de alimentos substitutivos, 
pensos e forraxes, e, en determinadas zonas, ao trans-
porte de auga para o gando, o que incrementou de 
maneira notable os custos de produción.

É preciso sinalar que a insuficiente floración derivada 
da seca está tendo unha singular incidencia na apicultura 
que, con maiores gastos de alimentación, terá descensos 
acusados de produción de mel e de pole, nunhas circuns-
tancias de mercado especialmente desfavorables para 
estes produtos.

As extremadas condicións climáticas que vén pade-
cendo este ano o sector agrario español ameazan a viabi-
lidade económica de moitas explotacións agrarias e a súa 
propia pervivencia como unidades produtivas, o que 
afectaría seriamente a economía das comarcas agrarias e 
o desenvolvemento doutros sectores de actividade eco-
nómica relacionados coa agricultura.

En consecuencia, para posibilitar a continuidade da 
actividade produtiva das explotacións agrarias que sufri-
ron os efectos da seca, o Goberno considera necesario 
adoptar un conxunto de medidas, con carácter urxente, 
destinadas a paliar os efectos desta importante adversi-
dade climática, no marco da necesaria cooperación coas 
comunidades autónomas afectadas.

Aínda que é certo que o Plan de seguros agrarios 
combinados, subvencionados polo Ministerio de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación e, de ser o caso, polas adminis-
tracións autonómicas, constitúe a referencia obrigada na 
loita contra as adversidades climáticas, a extraordinaria 
incidencia desta seca aconsella a adopción de medidas, a 
título excepcional, que complementen a acción dos segu-
ros agrarios para minorar os serios quebrantos ocasiona-
dos na economía das explotacións agrarias afectadas.

Nesta orde de ideas, establécese unha liña de présta-
mos de mediación do Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 
dúas modalidades, unha de xuros bonificados, e outra 
reservada a situacións de excepcional gravidade en ámbi-
tos territoriais e producións agrarias limitados, en que se 
prevén, ademais, subvencións ás amortizacións de princi-
pal.

Así mesmo, establécense medidas dirixidas a adecuar 
as cargas tributarias á capacidade adquisitiva dos titula-
res afectados e a flexibilizar o cumprimento das obrigas 

de pagamento á Seguridade Social, así como a eximir os 
titulares das explotacións de regadío afectadas pola seca 
dos pagamentos derivados da utilización da auga de 
rega.

Co fin de reducir o impacto negativo da seca nos rega-
díos e de mellorar as condicións de aproveitamento e 
xestión da auga, prevese a realización urxente de deter-
minadas obras hidráulicas para a modernización e 
mellora de regadíos existentes que posibilitarán conside-
rables aforros nas dotacións de auga necesaria para os 
regadíos. Para tal fin, decláranse de interese xeral estas 
obras que se realizarán no marco de previsións do Plan 
nacional de regadíos aprobado polo Real decreto 329/
2002, do 5 de abril.

Para atender as necesidades de auga das explotacións 
gandeiras en réxime extensivo, en que se esgotasen as 
súas fontes de subministración habituais, prevese a cons-
trución de bebedoiros ou puntos de subministración de 
auga e, de ser o caso, a mellora dos realizados con motivo 
de anteriores secas.

Polo Real decreto lei 1/2005, do 4 de febreiro, adoptá-
ronse medidas urxentes para paliar os danos ocasiona-
dos no sector agrario polas xeadas acaecidas no mes de 
xaneiro de 2005. Posteriormente, a repetición das baixas 
temperaturas ao longo do mes de febreiro e nos primei-
ros días do mes de marzo obrigou a ampliar o ámbito 
temporal de cobertura das medidas inicialmente previs-
tas, ampliación que se levou a cabo a través do Real 
decreto lei 6/2005, do 8 de abril.

En uso da habilitación contida na disposición derra-
deira primeira do Real decreto lei 1/2005, do 4 de febreiro, 
ditouse a Orde TAS/899/2005, do 5 de abril, para a correcta 
aplicación das medidas anteriormente mencionadas nos 
aspectos referentes á moratoria e exención no pagamento 
de cotas á Seguridade Social nos meses afectados.

No entanto, a intensidade e singularidade dos prexuí-
zos causados polas baixas temperaturas exixe a adopción 
de novas medidas excepcionais de carácter urxente para 
restablecer o antes posible a normalidade económica nas 
zonas afectadas polas xeadas. Esa situación excepcional 
propiciou o acordo do 25 de abril de 2005 entre o Ministe-
rio de Traballo e Asuntos Sociais e as federacións agroali-
mentarias da Unión Xeral de Traballadores e de Comi-
sións Obreiras, con obxecto de paliar os efectos das 
devanditas inclemencias meteorolóxicas.

Estas medidas excepcionais urxentes son de dous 
tipos: por unha parte, a magnitude e peculiaridade dos 
danos producidos polas xeadas puxo de manifesto a 
necesidade de estender as medidas laborais e de Seguri-
dade Social a subsectores directamente vinculados co 
sector agrario, como son os de manipulado e transforma-
ción dos froitos e produtos agrícolas, nos que aqueles 
danos ocasionados nas explotacións agrarias propia-
mente ditas pola extrema climatoloxía adversa se traduci-
ron, de forma simultánea e paralela, na redución ou para-
lización da actividade produtiva e laboral con igual rigor 
que no sector agrario.

Por outra parte, a importancia dos danos ocasionados 
polas xeadas dificulta gravemente a consecución do 
número mínimo de xornadas reais cotizadas precisas 
para acceder aos subsidios por desemprego e á renda 
agraria dos traballadores eventuais do réxime especial 
agrario da Seguridade Social nas comunidades autóno-
mas de Andalucía e Extremadura, o que fai necesario 
facilitar con carácter urxente e transitorio o cumprimento 
dos requisitos exixidos aos traballadores eventuais agra-
rios das ditas comunidades autónomas que residan nos 
territorios afectados polas xeadas para acceder a esas 
presentacións asistenciais nos reais decretos 5/1997, do 10 
de xaneiro, e 426/2003, do 11 de abril.

Na súa virtude, en uso da autorización contida no 
artigo 86 da Constitución, por proposta dos ministros de 
Agricultura, Pesca e Alimentación, Economía e Facenda, 
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Traballo e Asuntos Sociais e Medio Ambiente e logo de 
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do 
día 17 de xuño de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto.

1. Este real decreto lei ten por obxecto establecer 
medidas de apoio e, de ser o caso, a concesión de axudas 
aos titulares das explotacións agrarias situadas nos ámbi-
tos territoriais afectados pola seca neste ano agrícola, que 
sufrisen perdas de produción bruta nos cultivos ou nos 
aproveitamentos gandeiros de, polo menos, un 20 por 
cento da produción normal en zonas desfavorecidas, e 
dun 30 por cento nas demais zonas, de conformidade cos 
criterios establecidos pola Unión Europea.

2. Por orde conxunta dos ministerios de Agricultura, 
Pesca e Alimentación e de Medio Ambiente, oídas as 
comunidades autónomas e as organizacións representati-
vas do sector, delimitaranse os ámbitos territoriais afecta-
dos para a aplicación das medidas previstas.

Artigo 2. Reducións fiscais especiais para as actividades 
agrarias.

Para as explotacións e actividades agrarias, realizadas 
nas zonas que determine a orde ministerial que se dite en 
desenvolvemento do artigo 1 deste real decreto lei, e con-
forme as previsións contidas no punto 4.1 do artigo 35 do 
Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físi-
cas, aprobado polo Real decreto 1775/2004, do 30 de 
xullo, o Ministerio de Economía e Facenda, á vista do 
informe do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, poderá autorizar, con carácter excepcional, a redu-
ción dos índices de rendemento neto a que se refire a 
Orde EHA/3902/2004, do 29 de novembro, pola que se 
desenvolven para o ano 2005 o método de estimación 
obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas e 
o réxime especial simplificado do imposto sobre o valor 
engadido.

Artigo 3. Medidas laborais e de Seguridade Social.

1. Os expedientes de regulación de emprego que 
teñan a súa causa nos danos producidos pola seca de que 
se fai mención no artigo 1 terán a consideración de prove-
nientes dunha situación de forza maior, coas consecuen-
cias que derivan dos artigos 47 e 51 do texto refundido da 
Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo. A Tesouraría 
Xeral da Seguridade Social poderá exonerar o empresario 
do aboamento das cotas á Seguridade Social no primeiro 
suposto mentres dure o período de suspensión, e mante-
rase a condición do dito período como efectivamente 
cotizado polo traballador. Nos casos en que se produza 
extinción do contrato, as indemnizacións dos traballado-
res serán por conta do Fondo de Garantía Salarial, cos 
límites legalmente establecidos.

Nos expedientes en que se resolva favorablemente a 
suspensión de contratos ou a redución temporal da xor-
nada de traballo con base en circunstancias excepcionais, 
a autoridade laboral poderá autorizar que o tempo en que 
se perciban as presentacións por desemprego, reguladas 
no título III do texto refundido da Lei xeral da Seguridade 
Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 
20 de xuño, que traian a súa causa inmediata na seca, non 
se compute para efectos de consumir os períodos máxi-
mos de percepción establecidos. Igualmente, poderá 
autorizar que reciban presentacións por desemprego 
aqueles traballadores incluídos nos ditos expedientes que 

carezan dos períodos de cotización necesarios para teren 
dereito a elas.

2. As empresas e os traballadores por conta propia 
titulares das explotacións agrarias afectadas pola seca, 
incluídos en calquera réxime da Seguridade Social, pode-
rán solicitar e obter, logo de xustificación dos danos sufri-
dos, unha moratoria dun ano sen xuro no pagamento das 
cotizacións á Seguridade Social correspondentes aos 
meses de xullo de 2005 a febreiro de 2006, ambos inclu-
sive, así como no pagamento das cotas polas xornadas 
reais correspondentes ao mesmo período.

3. Os titulares de explotacións agrarias inscritos no 
réxime especial agrario da Seguridade Social, como tra-
balladores por conta propia, ou no réxime de traballado-
res autónomos, na actividade de agricultura, gandaría, 
caza e silvicultura, nas zonas afectadas pola seca nos ter-
mos previstos no artigo 1, poderán solicitar e obter unha 
redución do 50 por cento no pagamento das cotizacións á 
Seguridade Social por continxencias comúns correspon-
dentes aos meses de xullo de 2005 a febreiro de 2006, 
ambos inclusive, con dereito a devolución das reducións 
das cotas xa aboadas.

A diminución de ingresos na Tesouraría Xeral da 
Seguridade Social como consecuencia da aplicación das 
reducións reguladas neste punto será compensada con 
cargo aos orzamentos xerais do Estado.

4. Os cotizantes á Seguridade Social que teñan 
dereito aos beneficios establecidos nos puntos anteriores 
e satisfixesen as cotas correspondentes ás exencións, á 
moratoria ou ás reducións de que se trate poderán pedir 
a devolución das cantidades ingresadas, incluídas, de ser 
o caso, as recargas e custas correspondentes. Se o que 
tivese dereito á devolución fose debedor á Seguridade 
Social por cotas correspondentes a outros períodos, o 
crédito pola devolución será aplicado ao pagamento de 
débedas pendentes coa Seguridade Social na forma que 
legalmente proceda.

Artigo 4. Exención das exaccións relativas á dispoñibili-
dade de auga para rega.

No exercicio 2005, para as explotacións agrarias de 
regadío a que se refire o artigo 1.2, concédense as seguin-
tes exencións:

a) A cota da tarifa de utilización da auga e do canon 
de regulación establecidos no texto refundido da Lei de 
augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 
20 de xullo.

b) As achegas correspondentes aos gastos fixos e 
variables de funcionamento da tarifa de condución das 
augas incluídas nas alíneas b) e c) do artigo 7.1 da Lei 52/
1980, do 16 de outubro, de regulación do réxime econó-
mico da explotación do acueduto Texo-Segura.

Os suxeitos pasivos das exaccións sinaladas que 
satisfixesen total ou parcialmente as cotas corresponden-
tes terán dereito a pedir a devolución das cantidades 
ingresadas.

Artigo 5. Préstamos de mediación do ICO.

1. Instrúese o ICO, na súa condición de axencia 
financeira do Estado, para establecer unha liña de présta-
mos de mediación por importe global de 750 millóns de 
euros, que poderá ser ampliada polo Ministerio de Econo-
mía e Facenda, en función da avaliación dos danos e da 
demanda conseguinte.

2. Esta liña de préstamos destínase aos titulares de 
explotacións de gando bovino, ovino, caprino, equino e 
porcino en réxime extensivo ou de explotacións apícolas, 
para afrontar os custos adicionais da alimentación do 
gando e outros ocasionados pola seca, así como aos de 
explotacións agrícolas de secaño, afectadas pola seca nos 
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termos establecidos no artigo 1, ou de regadío que tive-
sen reducións nas dotacións de auga de rega de, polo 
menos, o 20 por cento das dotacións habitualmente dis-
poñibles e se visen afectadas na súa produción nos ter-
mos establecidos no artigo 1.

3. Os titulares das explotacións gandeiras en réxime 
extensivo anteriormente citadas e das explotacións agrí-
colas de secaño deberanse comprometer a subscribir o 
correspondente seguro que inclúa a cobertura de risco de 
seca para a próxima campaña para seren beneficiarios 
destes préstamos. O incumprimento deste compromiso 
dará lugar á perda das bonificacións ou, de ser o caso, 
subvencións vinculadas aos préstamos.

4. As condicións dos préstamos serán as seguintes:
a) Importe máximo: segundo baremos determina-

dos polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
b) Prazo: cinco anos. De ser o caso, poderase incluír 

un ano de carencia para o pagamento do principal.
c) Xuros: o tipo de cesión do ICO ás entidades finan-

ceiras colaboradoras será fixo e igual ao establecido polo 
ICO para os préstamos de tipo fixo nas mesmas condi-
cións de prazo e carencia.

d) Marxe de intermediación: ata un 0,75 por cento.
e) Vencementos de pagamento: anuais para os xuros 

e para as amortizacións do principal.
f) Vixencia da liña: ata o 31 de decembro de 2005.

5. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
bonificará con cargo aos seus orzamentos o tipo de xuro 
anual nominal ata en dous puntos porcentuais, sen supe-
rar o 50 por cento do tipo de xuro que resultaría para o 
beneficiario sen computar subvencións.

6. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
poderá subvencionar o custo dos avais da Sociedade 
Anónima Estatal de Caución Agraria, no caso de que 
fosen necesarios para a obtención dos préstamos, nas 
condicións e ata os límites que se determinen.

7. En casos de incidencia especialmente grave da 
seca nos sectores de gandaría en réxime extensivo e da 
apicultura, en determinados ámbitos territoriais, o Minis-
terio de Agricultura, Pesca e Alimentación poderá subven-
cionar parcialmente o importe de amortizacións de princi-
pal dos préstamos nas condicións que determine este 
departamento ministerial.

8. As subvencións vinculadas a estes préstamos 
serán compatibles coas que poidan regular as administra-
cións autonómicas, tanto para reducir o tipo de xuro ao 
beneficiario como, de ser o caso, para minorar o paga-
mento de amortizacións de principal.

9. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
poderá modular as bonificacións de xuros e, de ser o 
caso, as minoracións de amortizacións de principal, con 
cargo aos seus orzamentos, segundo criterios obxectivos 
que priorizarán aos asegurados no Plan de seguros agra-
rios combinados e poderán ter en conta, tamén, a dedica-
ción e procedencia das rendas dos titulares, as orienta-
cións produtivas das explotacións e o réxime de afiliación 
á Seguridade Social.

10. Para os efectos de acreditar a condición de bene-
ficiario desta liña de préstamos, así como o importe 
máximo do préstamo correspondente, a bonificación do 
tipo de xuro e, de ser o caso, as subvencións para minorar 
o principal, requirirase a presentación dunha certificación 
de recoñecemento de dereitos expedida pola Administra-
ción competente.

Artigo 6. Construción de bebedoiros ou puntos de sub-
ministracións de auga para a gandaría extensiva.

Para atender as necesidades de auga das explotacións 
gandeiras de réxime extensivo en que a seca esgotase as 
súas fontes de subministración habituais, autorízase o 

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para rea-
lizar, con carácter de emerxencia, as obras necesarias 
para construír puntos de subministración de auga ou 
mellorar os existentes, logo de informe favorable emitido 
polo Ministerio de Medio Ambiente no prazo máximo de 
10 días, dos que serán beneficiarios os municipios afecta-
dos. Estas obras terán a consideración das previstas no 
artigo 61.a) e concordantes da Lei de reforma e desenvol-
vemento agrario e financiaranse con cargo aos orzamen-
tos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación ata 
un importe máximo de cinco millóns de euros.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, en 
coordinación coas comunidades autónomas, articulará a 
aplicación do disposto no parágrafo anterior.

Artigo 7. Obras hidráulicas urxentes para a mellora e 
modernización de regadíos existentes.

1. Decláranse de interese xeral as obras de mellora e 
modernización de regadíos que figuran no anexo.

2. As obras incluídas no anexo levarán implícitas as 
declaracións seguintes:

a) A de utilidade pública para os efectos previstos 
nos artigos 9, 10 e 11 da Lei de expropiación forzosa, do 16 
de decembro de 1954.

b) A de urxencia para os efectos da ocupación dos 
bens afectados a que se refire o artigo 52 da Lei de expro-
piación forzosa.

3. Esta declaración de interese xeral permitirá as 
expropiacións forzosas requiridas para as ditas obras e a 
urxente ocupación dos bens afectados.

Artigo 8. Utilización de infraestruturas de conexión 
interbacías.

As infraestruturas de conexión entre o encoro do 
Negratín e o de Cuevas de Almanzora poderán ser utiliza-
das, durante os anos 2005 e 2006 para as transaccións 
reguladas na sección 2.ª do capítulo III do título IV do texto 
refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

Sen prexuízo do disposto no artigo 69.3 do texto 
refundido da Lei de augas, o réxime económico financeiro 
aplicable a estas transaccións polo uso das infraestrutu-
ras será o establecido nas normas singulares que regulan 
a citada transferencia.

Artigo 9. Réxime de contratación.

Poderán ter a consideración de emerxencia, para os 
efectos previstos no artigo 72 do texto refundido da Lei de 
contratos das administracións públicas, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, as obras 
realizadas ao abeiro deste real decreto lei, así como as 
actuacións derivadas da declaración das situacións 
excepcionais reguladas no artigo 58 do texto refundido da 
Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/
2001, do 20 de xullo, calquera que sexa a súa contía.

Artigo 10. Convenios de colaboración.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e o 
ICO subscribirán o oportuno convenio de colaboración 
para determinar as condicións de concesión dos présta-
mos da liña ICO previstos neste real decreto lei e o paga-
mento das subvencións vinculadas a estes. Así mesmo, o 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación poderá 
subscribir un convenio de colaboración coa Sociedade 
Anónima Estatal de Caución Agraria para establecer as 
condicións de concesión dos avais que resultasen necesa-
rios para a obtención dos préstamos da liña ICO e o paga-
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mento das subvencións do Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación ao custo destes avais.

Artigo 11. Coordinación de actuacións.

Os delegados do Goberno nas comunidades autóno-
mas coordinarán cos departamentos ministeriais, coas 
comunidades autónomas e cos entes locais afectados o 
seguimento e a execución das medidas adoptadas en 
relación coa seca.

Disposición adicional primeira. Límites das axudas.

O valor das axudas concedidas en aplicación deste 
real decreto lei non poderá superar, en ningún caso, a 
diferenza entre o valor do dano producido e o importe 
doutras axudas ou indemnizacións declaradas compati-
bles ou complementarias que, polos mesmos conceptos, 
puidesen conceder outros organismos públicos, nacio-
nais ou internacionais, ou correspondesen en virtude da 
existencia de pólizas de aseguramento.

Disposición adicional segunda. Créditos orzamentarios.

O financiamento das actuacións que realice o Ministe-
rio de Agricultura, Pesca e Alimentación, en aplicación do 
disposto neste real decreto lei, realizarase con cargo a 
créditos do propio departamento, e para os seus efectos 
realizaranse as transferencias de crédito que sexan nece-
sarias sen que resulten de aplicación as limitacións conti-
das no artigo 52.1.a) da Lei 47/2003, do 26 de novembro, 
xeral orzamentaria, respecto da realización de transferen-
cias de crédito desde operacións de capital a operacións 
correntes.

As diminucións de ingresos que se produzan nas con-
federacións hidrográficas como consecuencia das exen-
cións previstas no artigo 4 deste real decreto lei serán 
compensadas, nun 50 por cento, con cargo ao Fondo de 
continxencia de execución orzamentaria.

Disposición adicional terceira. Anticipos de axudas vin-
culadas a determinados préstamos para a mellora e 
modernización de estruturas agrarias.

Nos termos municipais afectados pola seca, con 
carácter preferente, poderase efectuar o pagamento anti-
cipado do importe total das axudas de minoración de 
anualidades de amortización do principal dos préstamos 
acollidos ao Real decreto 613/2001, do 8 de xuño, para a 
mellora e modernización das estruturas de produción das 
explotacións agrarias, daqueles expedientes de que se 
dispoña da correspondente certificación final de cumpri-
mento de compromisos e realización de investimentos.

Disposición adicional cuarta. Condicionalidade das axu-
das.

A efectividade das axudas reguladas neste real 
decreto lei queda condicionada á decisión favorable da 
Comisión Europea sobre a súa compatibilidade co orde-
namento xurídico comunitario.

Disposición adicional quinta. Ampliación do ámbito fun-
cional das medidas laborais e de Seguridade Social 
previstas nos reais decretos lei 1/2005, do 4 de 
febreiro, e 6/2005, do 8 de abril.

1. As medidas laborais e de Seguridade Social esta-
blecidas no artigo 5 do Real decreto lei 1/2005, do 4 de 
febreiro, polo que se adoptan medidas urxentes para 
paliar os danos ocasionados no sector agrario polas xea-

das acaecidas no mes de xaneiro de 2005, coa extensión 
temporal aos meses de febreiro e marzo de 2005 estable-
cida polo Real decreto lei 6/2005, do 8 de abril, e no 
ámbito territorial establecido pola Orde APA/1109/2005, 
do 25 de abril, aplicaranse, co alcance temporal e territo-
rial prescrito nas ditas normas, aos danos ocasionados 
polas xeadas no volume de actividade e traballo nas acti-
vidades de manipulación e transformación dos produtos 
agrícolas.

2. De acordo co disposto no punto anterior, os expe-
dientes de regulación de emprego que teñan a súa causa 
nos danos producidos no sector agrario polas xeadas 
durante os meses e nos territorios afectados, e a súa con-
seguinte repercusión directa nas actividades de manipu-
lación e transformación dos produtos agrícolas, conside-
raranse provenientes dunha situación de forza maior 
cando se acrediten as perdas de actividade e traballo nas 
actividades referidas; en tales casos aplicaranse as medi-
das establecidas no artigo 5.1 do Real decreto lei 1/2005, 
do 4 de febreiro, nos seus propios termos e conforme as 
normas de desenvolvemento establecidas en materia de 
Seguridade Social pola Orde TAS/899/2005, do 5 de abril.

3. As medidas de moratoria no pagamento das coti-
zacións á Seguridade Social previstas no punto 2, así 
como os procedementos de devolución das cantidades 
ingresadas a que se refire o punto 3, ambos do artigo 5 do 
Real decreto lei 1/2005, do 4 de febreiro, serán de plena 
aplicación no ámbito funcional establecido no punto 1 
desta disposición adicional, nos termos establecidos pola 
Orde TAS/899/2005, do 5 de abril.

Disposición adicional sexta. Redución do número 
mínimo de xornadas reais cotizadas para acceder ao 
subsidio por desemprego ou á renda agraria en favor 
dos traballadores eventuais agrarios afectados polas 
xeadas.

1. Os traballadores por conta allea de carácter even-
tual incluídos no réxime especial agrario da Seguridade 
Social das comunidades autónomas de Andalucía e Extre-
madura, que residan no ámbito territorial afectado polas 
xeadas a que fan referencia os reais decretos lei 1/2005, 
do 4 de febreiro, e 6/2005, do 8 de abril, que se delimita na 
Orde APA 1109/2005, do 25 de abril, poderán ser beneficia-
rios do subsidio por desemprego que regula o Real 
decreto 5/1997, do 10 de xaneiro, ou da renda agraria que 
regula o Real decreto 426/2003, do 11 de abril, mesmo 
cando non teñan cuberto no réxime especial agrario da 
Seguridade Social o número mínimo de xornadas reais 
cotizadas establecido no artigo 2.1.c) ou no artigo 2.1.d) 
dos citados reais decretos, respectivamente, sempre que 
teñan cuberto no réxime especial agrario da Seguridade 
Social un mínimo de 25 xornadas reais cotizadas nos 12 
meses naturais inmediatamente anteriores á situación de 
desemprego, reúnan o resto dos requisitos exixidos e o 
soliciten nos 365 días seguintes ao da entrada en vigor 
deste real decreto lei.

2. Cando se aplique o previsto no punto 1 desta dis-
posición adicional, considerarase acreditado un número 
de 35 xornadas reais cotizadas para os efectos do estable-
cido:

a) No artigo 5.1.a) do Real decreto 5/1997, do 10 de 
xaneiro.

b) Nos artigos 4.1 e 5.1.a) do Real decreto 426/2003, 
do 11 de abril.

3. Nas solicitudes que se presenten nos 365 días 
seguintes ao da entrada en vigor deste real decreto lei no 
ámbito territorial indicado no punto 1 desta disposición 
adicional:

a) Para aplicar a disposición transitoria primeira do 
Real decreto 5/1997, do 10 de xaneiro, deberase completar 
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un número mínimo de 25 xornadas reais, cotizadas, na 
forma prevista na dita disposición.

b) Para aplicar o establecido no punto 2 da disposi-
ción transitoria segunda do Real decreto 5/1997, do 10 de 
xaneiro, cando se acredite un número igual ou superior a 
25 xornadas cotizadas, considerarase acreditado un 
número de 35 xornadas cotizadas.

Disposición adicional sétima. Réxime das cooperativas 
agrarias situadas nas zonas afectadas.

As cooperativas agrarias con domicilio fiscal nos 
ámbitos territoriais a que se refire o artigo 1 deste real 
decreto lei e o artigo 1 do Real decreto lei 1/2005, do 4 de 
febreiro, polo que se adoptan medidas urxentes para 
paliar os danos ocasionados polas xeadas acaecidas no 
mes de xaneiro de 2005, respecto das operacións realiza-
das con terceiros non socios dentro do ano 2005, calquera 
que sexa o inicio dos períodos impositivos que completen 
o devandito prazo, terán o seguinte réxime:

a) Non será de aplicación o límite máximo a que se 
refire o punto 4 do artigo 93 da Lei 27/1999, do 16 de xullo, 
de cooperativas.

b) Non será de aplicación o límite máximo a que se 
refire o punto 10 do artigo 13 da Lei 20/1990, do 19 de de-
cembro, sobre réxime fiscal das cooperativas, sen que iso 
determine a perda da condición de cooperativa especial-
mente protexida, sen prexuízo de que estas operacións 
determinen rendementos extra cooperativos.

c) Os devanditos límites serán aplicables para as 
operacións cooperativizadas con terceiros non socios rea-
lizadas durante o resto do período impositivo que, de ser 
o caso, non estea comprendido dentro do ano 2005.

Disposición transitoria primeira. Solicitudes do subsidio 
por desemprego e da renda agraria, presentadas con 
anterioridade á entrada en vigor deste real decreto lei, 
polos traballadores eventuais incluídos no réxime 
especial agrario da Seguridade Social das comunida-
des autónomas de Andalucía e Extremadura que resi-
dan no ámbito territorial afectado polas xeadas.

O disposto na disposición adicional sexta deste real 
decreto lei seralles tamén de aplicación aos traballadores 
referidos nel que presentasen, entre o 1 de xaneiro de 
2005 e antes da entrada en vigor deste real decreto lei a 
solicitude do subsidio por desemprego que regula o Real 
decreto 5/1997, do 10 de xaneiro, ou a renda agraria que 
regula o Real decreto 426/2003, do 11 de abril, sempre que 

presenten unha nova solicitude a partir da entrada en 
vigor deste real decreto lei.

Disposición transitoria segunda. Ampliación e reaper-
tura de prazos relativos a outras disposicións.

1. Amplíase ata o día o 15 de novembro de 2005 o 
prazo para a disposición de fondos dos préstamos do ICO 
establecido no artigo 6.3.e) do Real decreto lei 1/2005, do 
4 de febreiro, polo que se adoptan medidas urxentes para 
paliar os danos ocasionados no sector agrario polas xea-
das acaecidas no mes de xaneiro de 2005.

2. Con carácter excepcional, establécese para 2005 
un segundo prazo da presentación de solicitudes de axu-
das para o desmantelamento de tractores antigos con 
adquisición de novos modelos, conforme o establecido 
no Real decreto 178/2005, do 18 de febreiro, polo que se 
regulan as ditas axudas.

O período de presentación das solicitudes quedará 
aberto desde o día seguinte ao da publicación deste real 
decreto lei e finalizará no prazo dun mes, contado desde a 
mesma data, e será aplicable exclusivamente a este exer-
cicio de 2005.

Disposición derradeira primeira. Titulo competencial.

Este real decreto lei dítase ao abeiro do artigo 149.1.1.ª, 
7.ª, 13.ª, 14.ª e 17.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado 
a competencia exclusiva en materia de regulación das con-
dicións básicas sobre igualdade de dereitos dos españois, 
bases e coordinación da planificación xeral da actividade 
económica e réxime da Seguridade Social.

Disposición derradeira segunda. Facultades de desenvol-
vemento.

O Goberno e os distintos titulares dos departamentos 
ministeriais, no ámbito das súas competencias, ditarán as 
disposicións necesarias e establecerán os prazos para a 
execución do establecido neste real decreto lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o mesmo día da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 20 de xuño de 2005.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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