
620 Dilluns 2 desembre 2002 Suplement núm. 4
t
l’apartat 5 de l’article 35, els paràgrafs segon, tercer
i quart de l’apartat 2, l’apartat 3 i el paràgraf 4 de l’ar-
ticle 62 i l’article 63 de la Llei 30/1995, de 8 de novem-
bre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Pri-
vades.

f) L’article 15 de l’Estatut Legal del Consorci de Com-
pensació d’Assegurances, contingut en l’article quart de
la Llei 21/1990, de 19 de desembre, per a adaptar el
Dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE sobre llibertat
de servicis en assegurances distintes de la de vida i
d’actualització de la legislació d’assegurances privades.

g) El paràgraf c) de l’article 38, apartat 2, de la Llei
1/1999, de 5 de gener, reguladora de les Entitats de
Capital-Risc i de les seues Societats Gestores.

h) L’article 16 del Decret llei 18/1962, de 7 de
juny, de Nacionalització i Reorganització del Banc d’Es-
panya, en els termes de la disposició final tercera, parà-
graf c), d’esta Llei.

i) El paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 57 bis
de la Llei d’Ordenació Bancària, de 31 de desembre
de 1946.

Disposició final primera. Caràcter bàsic.

Esta Llei té caràcter bàsic a l’empara del que preveu
l’article 149.1.11a i 13a de la Constitució, que atribuïxen
a l’Estat competència exclusiva sobre bases de l’orde-
nació del crèdit, banca i assegurances, i sobre bases
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica.

Disposició final segona. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

Sense perjuí de les habilitacions específiques a altres
òrgans previstes en l’articulat de la present Llei, s’habilita
el Govern per a desplegar reglamentàriament el que dis-
posa esta norma.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

S’exceptuen de l’anterior:

a) El que disposa l’article 1, apartat quint, que entra-
rà en vigor en el moment en què la Societat de Sistemes
assumisca les funcions que la Llei 24/1988, de 28 de
juliol, del Mercat de Valors, li encomana, de conformitat
amb la disposició transitòria primera de la present Llei.

b) Les disposicions de la secció 2a del capítol V,
relatives a l’assegurança de responsabilitat civil de cir-
culació d’automòbils, que entraran en vigor el 19 de
gener del 2003.

c) El capítol VI, relatiu a la Central d’Informació de
Riscs, que entrarà en vigor als sis mesos de la publicació
d’esta Llei en el «Boletín Oficial del Estado».

d) La cobertura de la pèrdua de beneficis derivada
d’esdeveniments extraordinaris a què es referix la nova
redacció de l’article 6 de l’Estatut Legal del Consorci
de Compensació d’Assegurances, contingut en l’article
quart de la Llei 21/1990, de 19 de desembre, per a
adaptar el Dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE
sobre llibertat de servicis en assegurances distintes de
la de vida i d’actualització de la legislació d’assegurances
privades, així com la inclusió com a ram d’assegurança
amb recàrrec obligatori del de pèrdues pecuniàries diver-
ses, establida en l’article 7 de la mateixa norma, entraran
en vigor en la data que determine la disposició regla-
mentària a què es referix el segon paràgraf de l’apartat 1
del citat article 6.

Disposició final quarta. Elaboració de texts refosos.

Primer. S’autoritza el Govern perquè, en el termini
d’un any des de l’entrada en vigor de la present Llei, ela-
bore els corresponents texts refosos de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del Mercat de Valors, la Llei 26/1988,
de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats
de Crèdit, i la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Or-
denació i Supervisió de les Assegurances Privades.

Segon. La present delegació inclou la facultat de
regularitzar, aclarir i harmonitzar els texts legals que han
de ser refosos.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta Llei i que la facen complir.

Madrid, 22 de novembre del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

22809 REIAL DECRET LLEI 7/2002, de 22 de novem-
bre, sobre mesures reparadores en relació amb
l’accident del vaixell «Prestige». («BOE» 281,
de 23-11-2002.)

Com a conseqüència de l’accident patit pel vaixell
«Prestige» el passat dia 13 de novembre, s’han dut a
terme una sèrie d’actuacions excepcionals i urgents, diri-
gides a disminuir l’impacte mediambiental en les zones
afectades per la contaminació d’hidrocarburs produïda.

La magnitud dels fets i els efectes perjudicials exi-
gixen, des del principi constitucional de solidaritat, una
actuació immediata dels poders públics per a la posada
en marxa d’un conjunt de mesures pa�iatives i repa-
radores, a fi de recuperar com més prompte millor la
normalitat en la zona sinistrada.

Sense perjuí de les accions concretes que es realitzen
en co�aboració amb altres administracions públiques
afectades, el present Reial Decret Llei adopta un conjunt
de mesures de distinta naturalesa, encara que amb idèn-
tica finalitat, consistents en la reducció de càrregues
fiscals i de Seguretat Social i en l’obertura de línies espe-
cials de crèdit per a les empreses, i també en la minoració
de l’impacte negatiu de l’accident en l’economia dels
treballadors afectats.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda
en l’article 86 de la Constitució, a proposta del vice-
president primer del Govern i ministre de la Presidència
i del vicepresident segon del Govern i ministre d’Eco-
nomia, i dels ministres d’Hisenda, Foment, Treball i
Assumptes Socials, Agricultura, Pesca i Alimentació,
Medi Ambient i Ciència i Tecnologia, i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 22
de novembre del 2002,

D I S P O S E :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

El present Reial Decret Llei té per objecte adoptar
mesures destinades a pa�iar els efectes derivats de l’ac-
cident patit pel vaixell «Prestige» el dia 13 de novembre
del 2002.

Les mesures que en esta norma s’establixen en cap
cas suposen el reconeixement de responsabilitat de l’Es-
tat pels referits danys i s’adopten sense perjuí del dret
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que assistix l’Estat per a reclamar dels responsables l’im-
port de les indemnitzacions que corresponguen.

Per orde del vicepresident primer del Govern i ministre
de la Presidència, a proposta del delegat del Govern
a Galícia, es determinarà, als efectes prevists en este
Reial Decret Llei, l’àmbit territorial d’aplicació de les
mesures per referència als termes municipals i nuclis
de població afectats.

Article 2. Danys en infraestructures públiques.

Es faculta els titulars dels departaments ministerials
competents per raó de la matèria per a declarar zona
d’actuació especial les àrees afectades, a fi que estos
departaments, els seus organismes autònoms i entitats
públiques dependents d’estos puguen dur a terme les
restauracions que siguen procedents.

Als efectes indicats, es declaren d’emergència les
obres que han d’executar estos departaments per a repa-
rar els danys causats en infraestructures de titularitat
estatal compreses en el seu àmbit de competències.

Article 3. Beneficis fiscals.

1. Els subjectes passius de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques que realitzen, dins de l’àmbit territorial que
delimite l’orde ministerial a què es referix l’article 1 d’este
Reial Decret Llei, activitats d’entrega de béns o pres-
tacions de servicis subjectes a este impost i assenyalades
pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació com a
directament relacionades amb la pràctica de les activitats
pesqueres, el marisqueig o l’aqüicultura que es troben
paralitzades com a conseqüència de les mesures de pro-
hibició de la pesca i marisqueig adoptades per la Comu-
nitat Autònoma de Galícia o per l’Administració General
de l’Estat i derivades de l’accident patit pel vaixell «Pres-
tige», reduiran l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent a l’exercici 2002.

La reducció serà proporcional al temps transcorregut
des del dia en què s’haja produït el cessament de l’ac-
tivitat pesquera, de marisqueig o d’aqüicultura fins al
reinici en condicions de normalitat. Les reduccions de
quotes comprendran la dels recàrrecs legalment auto-
ritzats sobre estes.

2. Els subjectes passius que, tenint dret al benefici
establit en l’apartat anterior, hagueren satisfet els rebuts
corresponents a aquell exercici fiscal, podran demanar
la devolució de les quantitats que corresponguen.

3. La disminució d’ingressos que les normes d’este
article produïsquen en els ajuntaments i diputacions pro-
vincials serà compensada a càrrec dels Pressuposts
Generals de l’Estat, de conformitat amb el que establix
l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Regu-
ladora de les Hisendes Locals.

Article 4. Reducció del rendiment net de l’activitat pes-
quera, de marisqueig o d’aqüicultura.

Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques l’activitat econòmica dels quals haja
resultat directament o indirectament afectada per les
mesures de prohibició de la pesca i marisqueig adop-
tades per la Comunitat Autònoma de Galícia o per l’Ad-
ministració General de l’Estat i derivades de l’accident
patit pel vaixell «Prestige», que determinen el rendiment
net de l’activitat econòmica per mitjà del règim d’es-
timació objectiva i que duen a terme la dita activitat
econòmica en l’àmbit territorial que delimite l’orde minis-
terial a què es referix l’article 1 d’este Reial Decret Llei,
podran so�icitar la reducció dels signes, índexs o mòduls
aplicables a la seua activitat, de conformitat amb el que
disposa l’article 35 del Reglament de l’Impost sobre la

Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret
214/1999, de 5 de febrer.

Així mateix, es podrà so�icitar la reducció dels índexs
o mòduls per al càlcul de les quotes meritades per ope-
racions corrents en el règim simplificat de l’IVA d’acord
amb el que preveu l’article 38 del Reglament d’este
impost, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de
desembre, quan es complisquen les condicions previstes
en el paràgraf anterior.

Article 5. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que es
trameten com a conseqüència dels efectes derivats de
l’accident del vaixell «Prestige» tindran la consideració
de provinents de força major i podran donar lloc a la
suspensió o l’extinció dels contractes laborals, i a la
reducció temporal de la jornada de treball.

La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà
concedir a l’empresari una bonificació del 100 per 100
en el pagament de les quotes a la Seguretat Social men-
tres estiguen en vigor les mesures de prohibició de pesca
i marisqueig adoptades per la Comunitat Autònoma de
Galícia o per l’Administració General de l’Estat a con-
seqüència de l’accident del vaixell «Prestige», conside-
rant-se tal període com a efectivament cotitzat.

En els expedients de regulació d’ocupació en què
es resolga favorablement la suspensió temporal de con-
tractes o la reducció temporal de la jornada de treball,
que tinguen la seua causa immediata en els efectes deri-
vats de l’accident del vaixell «Prestige», l’autoritat laboral
podrà autoritzar que el temps en què es perceben les
prestacions per desocupació regulada en el títol III del
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, apro-
vat pel Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny,
no es compute a l’efecte de consumir els períodes
màxims de percepció establits; així mateix, podrà auto-
ritzar que reben les prestacions per desocupació, regu-
lades en la citada norma, encara que no tinguen els
períodes de cotització necessaris per a tindre-hi dret.

En els casos en què es produïsca l’extinció del con-
tracte, les indemnitzacions dels treballadors aniran a
càrrec del Fons de Garantia Salarial, de conformitat amb
la seua normativa i amb els límits legalment establits.

2. S’establix una bonificació del 100 per 100 en
el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social
dels empresaris i treballadors per compte propi dedicats
a l’activitat de pesca, marisqueig o aqüicultura, inclosos
en el Règim especial de la Seguretat Social dels tre-
balladors del mar o, si és el cas, en el Règim General,
que hagueren vist paralitzada la seua activitat com a
conseqüència de les mesures de prohibició de pesca
i marisqueig adoptades per la Comunitat Autònoma de
Galícia o per l’Administració General de l’Estat, a con-
seqüència de l’accident del vaixell «Prestige», i que com-
prendrà el període durant el qual estiguen en vigor estes
mesures, amb dret a devolució de les quotes ja ingres-
sades.

Les bonificacions es concediran amb la justificació
prèvia dels danys patits.

3. Per a la realització de les obres de reparació dels
servicis públics, les Administracions públiques i entitats
sense ànim de lucre podran so�icitar dels servicis públics
d’ocupació l’adscripció de treballadors perceptors de les
prestacions per desocupació per a treballs de co�abo-
ració social, d’acord amb el que disposa l’article 213.3
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Article 6. Règim de contractació.

1. Als efectes previnguts en l’article 72 del text refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,



622 Dilluns 2 desembre 2002 Suplement núm. 4

aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, tindran la consideració d’obres, servicis, adquisi-
cions o subministraments d’emergència els de reparació
o manteniment del servici d’infraestructures i equipa-
ments, i també les obres de reposició de béns perjudicats
per la catàstrofe, siga quina siga la seua quantia.

2. A eixos mateixos efectes, s’inclouen, en tot cas,
entre les infraestructures, les portuàries, costes, domini
públic marítim-terrestre i qualssevol altres béns de titu-
laritat estatal que hagen resultat afectats per les con-
seqüències derivades de l’accident del vaixell «Prestige».

3. Es declara urgent l’ocupació dels béns afectats
per les expropiacions derivades de la realització de les
obres a què es referix el present article, als efectes esta-
blits en l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16
de desembre de 1954.

4. En la tramitació dels expedients de contractació
no inclosos en l’article 129.2 del text refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, es dis-
pensarà del requisit previ de disponibilitat de terrenys,
sense perjuí que l’ocupació efectiva d’estos no es faça
fins a la formalització de l’acta d’ocupació.

Article 7. Ajudes a pescadors i mariscadors afectats
pel cessament de l’activitat.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a
través de l’Institut Social de la Marina, abonarà una ajuda
complementària de 10 euros diaris als armadors embar-
cats i tripulants dels vaixells pesquers a què la Comunitat
Autònoma de Galícia haja concedit ajudes en concepte
d’afectats per la paralització de l’activitat pesquera orde-
nada com a conseqüència de l’accident a què es referix
el present Reial Decret Llei.

2. Igual ajuda complementària abonarà als maris-
cadors en terra beneficiaris de les ajudes concedides
per la Comunitat Autònoma de Galícia per raó de la
paralització de la seua activitat com a conseqüència del
mateix accident.

3. El període màxim de concessió de les ajudes regu-
lades en el present article serà de sis mesos. La Comissió
interministerial per al seguiment dels danys ocasionats
pel vaixell «Prestige», constituïda amb esta finalitat,
podrà acordar una pròrroga per un altre període d’igual
duració.

Article 8. Perjuís indirectes.

La Comissió interministerial per al seguiment dels
danys ocasionats pel vaixell «Prestige», constituïda a este
efecte, coneixerà de l’avaluació dels perjuís derivats de
manera indirecta de la catàstrofe i podrà proposar al
Govern les mesures que cal adoptar de caràcter accessori
per a pa�iar-les.

Article 9. Promoció de productes pesquers procedents
de la Comunitat Autònoma de Galícia.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Fons
de Regulació i Organització del Mercat de Productes de
la Pesca i Cultius Marins (FROM) instrumentarà els crè-
dits necessaris per a la realització, de forma coordinada
amb la Comunitat Autònoma de Galícia, de campanyes
d’informació i promoció de la qualitat, seguretat i salu-
britat dels productes de la pesca, l’aqüicultura i el maris-
queig procedents de la Comunitat Autònoma de Galícia.

Article 10. Línies preferencials de crèdit.

1. S’instruïx l’Institut de Crèdit Oficial, en exercici
de les funcions a què es referix el paràgraf a) del núme-
ro 2 de l’apartat dos de la disposició addicional sexta

del Reial Decret Llei 12/1995, a instrumentar operacions
de préstecs per un import total de 100 milions d’euros,
que podrà ser ampliada pel Ministeri d’Economia, per
a anticipar la reparació o reposició de les insta�acions
industrials, pesqueres, aqüícoles o marisqueres, amb la
finalitat de contribuir a pa�iar els efectes econòmics pro-
duïts pels danys ocasionats com a conseqüència de l’ac-
cident del vaixell «Prestige», inclòs l’art i la resta del
material de pesca.

Estes operacions s’instrumentaran com a préstecs
directes les característiques dels quals seran:

a) Import màxim per operació: El dany total acreditat
per la Delegació o Subdelegació del Govern en la pro-
víncia corresponent, descomptant, si és el cas, l’import
del crèdit que hagen pogut subscriure a càrrec de línies
de crèdit preferencials que s’han d’establir per iniciativa
de la Comunitat Autònoma de Galícia. A l’efecte de la
valoració dels danys, s’instrumentaran els mecanismes
per a la co�aboració d’òrgans o organismes de l’Admi-
nistració especialitzats.

b) Beneficiaris: Persones físiques, i també xicotetes
i mitjanes empreses, segons la definició adoptada per
la Comissió Europea, amb la finalitat d’anticipar la repa-
ració o reposició de les insta�acions industrials o pes-
queres de qualsevol classe que s’hagen vist danyades.

c) Termini: Un any, prorrogable, amb un venciment
únic final de principal i interessos.

d) Interés: 1,75 per 100 TAE.
e) Garantia de les operacions: Al formalitzar l’ope-

ració es podran instrumentar avals o altres garanties
per a assegurar la devolució d’una quantitat equivalent
als principals i interessos dels préstecs concedits per
raó del sinistre.

S’autoritza l’Institut de Crèdit Oficial a carregar, d’a-
cord amb les normes en vigor per a les entitats de crèdit,
al Fons de Provisió regulat en l’apartat quatre de la dis-
posició addicional sexta del Reial Decret Llei 12/1995,
els imports corresponents a crèdits morosos i fallits que
sorgisquen en les operacions de préstec que s’instru-
menten.

2. S’instruïx l’Institut de Crèdit Oficial, per a instru-
mentar una línia de préstecs per un import total de 100
milions d’euros, que podrà ser ampliada pel Ministeri
d’Economia, per a anticipar la reparació o reposició de
les insta�acions industrials, pesqueres, aqüícoles o maris-
queres, amb la finalitat de contribuir a pa�iar els efectes
econòmics produïts pels danys ocasionats com a con-
seqüència de l’accident del vaixell «Prestige», inclòs l’art
i la resta del material de pesca, utilitzant la mediació
de les entitats financeres amb implantació en la Comu-
nitat Autònoma afectada, subscrivint amb estes els con-
venis oportuns de co�aboració.

Esta línia de mediació es materialitzarà en operacions
de préstec concedides per les dites entitats financeres,
les característiques de les quals seran les següents:

a) Import màxim per operació: El dany total acreditat
per la Delegació o Subdelegació del Govern en la pro-
víncia corresponent, descomptant si és el cas l’import
del crèdit que hagen pogut subscriure a càrrec de línies
de crèdit preferencials que s’han d’establir per iniciativa
de la Comunitat Autònoma de Galícia. A l’efecte de la
valoració dels danys, s’instrumentaran els mecanismes
per a la co�aboració d’òrgans o organismes de l’Admi-
nistració especialitzats.

b) Beneficiaris: Qualssevol persones físiques o jurídi-
ques que hagen patit danys, amb la finalitat d’anticipar
la reparació o reposició de les insta�acions industrials o
pesqueres de qualsevol classe que s’hagen vist danyades.

c) Termini: Un any, prorrogable, amb venciment únic
final de principal.
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d) Interés: El tipus de cessió de l’ICO a les entitats
financeres serà el corresponent a una compensació
del 0,50 per 100, com a marge d’intermediació, que
serà abonat per l’ICO en funció de les operacions for-
malitzades. El tipus final per al prestatari serà del 0
per 100.

e) Garantia de les operacions: Al formalitzar l’ope-
ració es podran instrumentar avals o altres garanties
per a assegurar la devolució d’una quantitat equivalent
als principals dels préstecs concedits per raó del sinistre.

La instrumentació de la línia de préstecs a què es
referix este apartat es du a terme en exercici de les
funcions a què es referix el paràgraf a) del número 2
de l’apartat dos de la disposició addicional sexta del
Reial Decret Llei 12/1995, i, en virtut d’això, s’autoritza
l’ICO a carregar al Fons de Provisió regulat en l’apartat
quatre de la disposició addicional sexta del Reial Decret
Llei 12/1995 el menyscapte que supose el diferencial
entre el cost de mercat de l’obtenció de recursos més
el marge d’intermediació del 0,50 per 100.

Article 11. Convenis amb altres administracions
públiques.

L’Administració General de l’Estat podrà celebrar amb
el Govern de la Comunitat Autònoma de Galícia els con-
venis de co�aboració que exigisca l’aplicació del present
Reial Decret Llei.

Disposició addicional primera. Competències de la
Comunitat Autònoma de Galícia.

El present Reial Decret Llei es dicta a l’empara de
la competència atribuïda a l’Estat per l’article 149.1.1a
de la Constitució, sense perjuí de les competències que
corresponen a la Comunitat Autònoma, a l’empara del
seu Estatut d’Autonomia.

Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.

La reparació dels danys en els béns de titularitat esta-
tal i l’abonament de les ajudes a armadors embarcats,
tripulants i mariscadors es finançarà a càrrec dels pres-
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suposts dels respectius departaments ministerials, a l’e-
fecte dels quals es realitzaran les transferències de crèdit
que siguen necessàries, sense que resulten d’aplicació
les limitacions contingudes en l’article 70 del text refós
de la Llei General Pressupostària, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1091/1999, de 23 de setembre.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació trans-
ferirà a la Seguretat Social els fons necessaris per a
atendre les ajudes que concedisca l’Institut Social de
la Marina, previstes en l’article 7 del present Reial Decret
Llei. La Tresoreria General de la Seguretat Social arbitrarà
els procediments de gestió financera i registre comptable
necessaris, que permeten anticipar els fons oportuns per
al pagament extrapressupostari per l’Institut Social de
la Marina de les ajudes que corresponguen, i també per
a portar compte de la relació diferenciada dels ingressos
i pagaments que es produïsquen per este motiu.

Les transferències de crèdit a què es referixen els parà-
grafs anteriors s’autoritzaran per acord del ministre d’Hi-
senda, llevat que, de conformitat amb el que establix
la Llei General Pressupostària, corresponga la seua auto-
rització als titulars dels distints departaments ministerials.

Els romanents de crèdit que, si és el cas, pogueren
existir al tancament de l’exercici 2002 en els crèdits
habilitats per mitjà de les transferències a què es referix
el paràgraf anterior, podran incorporar-se al pressupost
de 2003.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els distints titulars dels departaments minis-
terials, en l’àmbit de les seues competències, dictaran
les disposicions necessàries i establiran els terminis per
a l’execució del que establix el present Reial Decret Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial Decret Llei entrarà en vigor el mateix
dia de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de novembre del 2002.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY


