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dente de protección de datos previsto no artigo 30 do Real 
decreto 2163/1994.

Condicións da inclusión da substancia activa indoxacarb
Características:
Nome común: Indoxacarb.
N.º CAS: 173584-44-6.
N.º CIPAC: 612.
Nome químico (IUPAC): metil(S)–N-[7-cloro-2,3,4.ª,5-

t e t r a h i d r o - 4 . ª – ( m e t o x i c a r b o n i l ) i n d e n o [ 1 , 2 -
e][1,3,4]oxadiazina-2-ilcarbonil]–4’–(trifluorometoxi)carban
ilato.

Pureza mínima da substancia: ≥628 g/kg de produto 
técnico.

Condicións de inclusión:
Usos: só poderá ser utilizado como insecticida.
Na avaliación global, segundo os principios uniformes, 

atendendo ao informe de avaliación da Comisión Europea, 
aprobado polo Comité Permanente da Cadea Alimentaria e 
de Sanidade Animal na súa reunión do 23 de setembro de 
2005, deberase atender especialmente á protección dos 
organismos acuáticos e incluír como condición nas corres-
pondentes autorizacións, cando corresponda, medidas de 
redución de risco.

Prazo da inclusión: do 1 de abril de 2006 ata o 31 de 
marzo de 2016.

Prazo para a aplicación das condicións de inclusión: o 
30 de setembro de 2006.

Prazo para a aplicación dos principios uniformes: o 30 
de setembro de 2007, para formulacións que conteñan 
indoxacarb como única substancia activa, ou ben como 
unha de varias substancias activas incluídas na súa totali-
dade no anexo I do Real decreto 2163/1994, para a devan-
dita data, ou, se é posterior, na data límite que estableza a 
orde pola que se inclúen as substancias en cuestión no 
anexo I do citado real decreto.

Protección de datos: por ser o indoxacarb unha subs-
tancia activa nova, aplicarase o réxime correspondente de 
protección de datos previsto no artigo 30 do Real decreto 
2163/1994. 

XEFATURA DO ESTADO
 11284 REAL DECRETO LEI 6/2006, do 23 de xuño, 

sobre pensións excepcionais derivadas de aten-
tados terroristas. («BOE» 150, do 24-6-2006.)

No marco da singular e constante atención cara ás 
vítimas do terrorismo que inspirou as actuacións norma-
tivas de todos os gobernos democráticos para instrumen-
tar un amplo sistema de protección de cantos sufriron a 
violencia terrorista, adóptase o presente real decreto lei 
para dar resposta ás necesidades derivadas de situacións 
familiares de convivencia que xa tiveron o seu reflexo en 
normas precedentes.

A especial atención do Alto Comisionado de Apoio ás 
Vítimas do Terrorismo aos requirimentos presentados 
polos afectados permitiu detectar a existencia de supos-
tos individualizados en que as normas xerais impiden 
outorgar prestacións que resulta razoable conceder.

En concreto, na normativa aplicable en materia de 
pensións extraordinarias motivadas por actos de terro-
rismo, nin o Sistema da Seguridade Social nin o Réxime 
de Clases Pasivas do Estado prevén que poidan ser bene-
ficiarias as persoas que, mesmo mantendo análoga rela-
ción de afectividade, non tivesen a condición de cónxuxe 
do falecido por esta causa. Neste suposto, existiría un 

número de afectados polos atentados terroristas que non 
poderían acceder a esa pensión extraordinaria sobre a 
base do seu estado civil, é dicir, por non constar vínculo 
matrimonial co causante da pensión.

Esta situación está resolta nas axudas ás vítimas do 
terrorismo establecidas en diferentes leis de medidas fis-
cais, administrativas e da orde social e na Lei 32/1999, do 8 
de outubro, de solidariedade coas vítimas do terrorismo.

Por iso, razóns de xustiza material e equidade aconse-
llan adoptar as medidas pertinentes para que as persoas 
que se encontran na situación descrita poidan acceder a 
unha pensión excepcional, cuxa xustificación é a identi-
dade do feito causante en relación cos restantes afecta-
dos polos atentados que xa accederon ás corresponden-
tes pensións extraordinarias como vítimas de atentados 
terroristas.

A condición de beneficiario das medidas excepcionais 
previstas no presente real decreto lei estenderase no 
futuro aos que acrediten de maneira que faga fe teren 
convivido cunha persoa falecida a causa dun atentado 
terrorista, sempre que a devandita convivencia consti-
tuíse unha relación de afectividade análoga á do matrimo-
nio e se producise de forma permanente durante, polo 
menos, os dous anos anteriores ao momento do falece-
mento, manténdose para eles, como data de efectividade, 
a entrada en vigor deste real decreto lei.

A necesidade extraordinaria de atender as vítimas de 
forma urxente e suplir a antedita falta de cobertura norma-
tiva de maneira apremante son os supostos principais e 
determinantes que habilitan o Goberno para acudir ao pro-
cedemento lexislativo extraordinario do real decreto lei.

Na súa virtude, en uso da autorización conferida no 
artigo 86 da Constitución, por proposta da vicepresidenta 
primeira do Goberno e ministra da Presidencia, do vice-
presidente segundo do Goberno e ministro de Economía 
e Facenda e do ministro do Interior, e logo de deliberación 
do Consello de Ministros na súa reunión do día 23 de 
xuño de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Pensións excepcionais.

1. En atención ás circunstancias especiais que con-
corren no falecemento das persoas e dos beneficiarios 
que a continuación se relacionan, recoñécese pensión 
excepcional a favor de:

Jesús Antonio Muñoz Díaz-Delgado (08979244K), 
como beneficiario de M.ª Pilar Cabreajas Murillo.

Francisco de la Torre Jimeno (51949982C), como bene-
ficiario de Beatriz Díaz Hernández.

Carlos Alberto Rendon Melo (X5670276V), como bene-
ficiario de Gloria Inés Bedoya Gloria.

José Luis Sánchez San Frutos (08998021F), como 
beneficiario de Marion Cintia Subervielle.

Eva María Girón Sánchez (33509228E), como benefi-
ciaria de Carlos Soto Arranz.

Andrés Hernández Gil (02176771M), como beneficia-
rio de María Paz Criado Pleiter.

Bárbara Morales García (07251465W), como beneficia-
ria de Javier Garrote Plaza.

Víctor Rodríguez Aparicio (3851900R), como beneficia-
rio de Inés Novellón Martínez.

Miriam Carramolino Olivares (6254153Q), como bene-
ficiaria de Abel García Alfageme.

Ana M. de Fátima Romero Ortiz (X4113864S), como 
beneficiaria de Oswaldo Cisneros Villacís.

María Dolores Quintanilla García (13045968T), como 
beneficiaria de Manuel Fuentes Pedreira.

María da Luz Dos Santos Verissimo (44130748G), 
como beneficiaria de José Álvarez Suárez.

Silvia Oliva Muñoz (25706775C), como beneficiaria de 
Miguel Ángel Ayllón Díaz-González.



Suplemento núm. 9 Sábado 1 xullo 2006 1405   

Encarnación Carrillo Villen (72570129T), como benefi-
ciaria de Manuel Indiano Arzaustre.

Carmen Romero Ruiz (28902847N), como beneficiaria 
de Antonio Muñoz Cariñanos.

Monserrat Morales Almarcha (1999682P), como bene-
ficiaria de Rafael Leyva Loro.

Pilar del Valle Álvarez Navarro (02526890H), como 
beneficiaria de Jesús Rebollo García.

Ana María Fernández Cubero (14948139W), como 
beneficiaria de José Santana Ramos.

2. No caso de causantes encadrados nalgún réxime 
de seguridade social público, a contía da pensión excep-
cional recoñecida no presente real decreto lei determina-
rase e percibirase viuvez segundo a normativa aplicable 
ás pensións de viuvez por actos de terrorismo no réxime 
de que se trate.

No caso de que non se dea a circunstancia recollida 
no parágrafo anterior, a contía destas pensións será equi-
valente ao triplo do indicador público de renda de efectos 
múltiples en cómputo anual vixente en cada momento.

3. As pensións mencionadas no punto anterior perci-
biranse en doce mensualidades ordinarias e dúas extraor-
dinarias que se devengarán o primeiro día dos meses de 
xuño e decembro.

4. Estas pensións terán efectos económicos desde o 
primeiro día do mes seguinte á entrada en vigor do pre-
sente real decreto lei e estarán suxeitas ao mesmo réxime 
xurídico que as pensións extraordinarias de viuvez deri-
vadas de actos de terrorismo.

5. A percepción destas pensións será incompatible 
coa das pensións ordinarias ou extraordinarias que poida 
recoñecer calquera réxime público de protección social 
básica, sempre que deriven dos mesmos feitos e suxeito 
causante.

6. As pensións reguladas neste real decreto lei non 
serán transmisibles e extinguiranse nos supostos de 
perda de aptitude legal do beneficiario previstos na lexis-
lación correspondente.

Artigo 2. Procedemento.

O órgano competente en cada caso procederá, por 
instancia do Ministerio do Interior, ao recoñecemento das 
pensións establecidas no artigo anterior.

Disposición transitoria única. Concorrencia de benefi-
ciarios.

As contías das pensións excepcionais calculadas en 
función do indicador público de renda de efectos múlti-
ples e recoñecidas neste real decreto lei minoraranse nos 
importes que veñan percibindo outros beneficiarios do 
mesmo causante e polos mesmos feitos, mentres estes 
últimos manteñan o dereito á percepción delas.

En todo caso, aos beneficiarios incluídos neste real 
decreto lei garánteselles a percepción dunha pensión 
equivalente ao indicador público de renda de efectos múl-
tiples vixente en cada momento.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou infe-
rior rango se opoñan ao establecido neste real decreto lei.

Disposición derradeira primeira. Habilitación de desen-
volvemento.

Autorízase o Goberno para ditar cantas disposicións 
sexan necesarias para a aplicación e desenvolvemento 
deste real decreto lei.

Disposición derradeira segunda. Créditos.

De conformidade co establecido na Lei 47/2003, do 26 
de novembro, xeral orzamentaria, adoptaranse os acor-
dos necesarios para habilitar os créditos que sexan preci-
sos para atender as contías das obrigas que se derivan da 
aplicación deste real decreto lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 23 de xuño de 2006. 
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polo que se adoptan medidas urxentes no sec-
tor enerxético. («BOE» 150, do 24-6-2006.)

A Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, 
estableceu un mecanismo xeral de retribución á xeración 
eléctrica baseado nos prezos de mercado e, na súa dispo-
sición transitoria sexta, un mecanismo complementario e 
transitorio, os custos de transición á competencia (CTC), 
co obxectivo de facilitar a transición desde un contorno 
regulador planificado a un competitivo en que a recupera-
ción dos investimentos dependería só da súa rendibili-
dade.

Porén, o mecanismo dos CTC deveu ineficiente, en 
primeiro lugar, porque xeran distorsións nos prezos de 
mercado ao seren integrados como determinantes nas 
estratexias de oferta; en segundo lugar, porque quedaron 
obsoletas as hipóteses sobre as cales se basearon os cál-
culos dos CTC ao promulgarse a lei; por último, os infor-
mes dispoñibles revelan un alto grao de amortización das 
instalacións afectadas. En suma, trátase dun mecanismo 
innecesario e distorsionador que require unha urxente 
supresión, o que se leva a cabo mediante a derrogación 
da mencionada disposición transitoria sexta.

Non obstante, é preciso preservar os réximes conti-
dos nela de incentivo ao consumo de carbón autóctono e 
de apoio ás instalacións singulares que desenvolven 
plans específicos de especial relevancia tecnolóxica. Esta 
necesidade reflíctese no contido do art. 1 quince do pre-
sente real decreto lei.

Por outra parte, a Lei 54/1997 establece as bases da 
regulación relativas ao réxime especial e, en concreto, 
fixa a necesidade de autoconsumo eléctrico das plantas 
que utilizan a coxeración; prima soamente os excedentes 
eléctricos das instalacións de menos de 10 MW, e esta-
blece unha banda de retribución, entre o 80% e o 90%, da 
tarifa media para as instalacións do réxime especial.

O desenvolvemento da política de fomento da eficien-
cia enerxética, en sintonía cos principios e criterios da 
Directiva 2004/8/CE, relativa ao fomento da coxeración 
sobre a base da demanda de calor útil no mercado inte-
rior da enerxía, e a plena eficacia das actuacións de apoio 
á xeración eléctrica con fontes de enerxía renovables fan 
necesario que se retribúa adecuadamente toda a electrici-
dade coxerada con independencia do tamaño das instala-
cións e que se dote de maior flexibilidade a política de 
establecemento de primas e incentivos á produción de 
enerxía eléctrica do réxime especial.

O establecemento urxente dun réxime xurídico claro e 
incentivador nesta materia favorecerá os necesarios des-
envolvementos normativos pendentes que permitirán 
abordar os ambiciosos obxectivos da política enerxética 
ambiental do Goberno.

Por outra parte, a regulación vixente desde 2003 da 
metodoloxía para a aprobación ou modificación da tarifa 
eléctrica media ou de referencia, establece un límite 


