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Disposició addicional quinta. Avançaments d’ajudes 
vinculades a determinats préstecs per a la millora i 
modernització d’estructures agràries.

En els termes municipals afectats pels incendis i inun-
dacions, amb caràcter preferent, podrà efectuar-se el 
pagament anticipat de l’import total de les ajudes de 
minoració d’anualitats d’amortització del principal dels 
préstecs acollits al Reial Decret 613/2001, de 8 de juny, per 
a la millora i modernització de les estructures de produc-
ció de les explotacions agràries, d’aquells expedients dels 
quals es dispose de la corresponent certificació final de 
compliment de compromisos i realització d’inversions.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els distints titulars dels departaments 
ministerials, en l’àmbit de les seues competències, dicta-
ran les disposicions necessàries i establiran els terminis 
per a l’execució del que establix la present Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 15 de març de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

(Esta Llei es publica tenint en compte la Correcció d‘error publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 6, de 17 de març de 2005.) 

 4618 LLEI 3/2005, de 18 de març, per la qual es reco-
neix una prestació econòmica als ciutadans 
d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, 
durant la seua minoria d’edat, com a conse-
qüència de la Guerra Civil, i que van desen-
volupar la major part de la seua vida fora del 
territori nacional. («BOE» 68, de 21-3-2005, i 
«BOE» 80, de 4-4-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els ciutadans d’origen espanyol que van ser despla-
çats en la seua infància a l’estranger com a conseqüència 
de la Guerra Civil han sigut beneficiaris al llarg dels últims 
anys d’una sèrie d’iniciatives de caràcter solidari dirigides 
a pal·liar les conseqüències negatives que la dita circum-
stància ha tingut sobre ells.

Es tracta d’un esforç que ha permés incrementar els 
seus nivells bàsics de benestar i en el qual, per raons de 
justícia, és essencial aprofundir, prestant una especial 
atenció als qui tinguen un major grau de necessitat.

Una situació en què, sens dubte, es donen compo-
nents excepcionals que justifiquen que la resposta que 

haja de donar-se siga, igualment, excepcional, com a 
mostra de la conscienciació de la societat espanyola i del 
seu desig de compensar, ni que siga en part, les carències 
d’un grup de ciutadans que van veure truncades les seues 
perspectives personals i professionals, com a conseqüèn-
cia de l’alçament militar contra el Govern legítimament 
constituït, que va donar lloc a la Guerra Civil de 1936-
1939.

A la consecució d’esta meta va dirigida esta Llei, a 
través de la creació d’unes prestacions econòmiques amb 
què es respon de manera global i solidària als problemes 
mencionats. De la mateixa manera, la Llei preveu l’esta-
bliment de mecanismes que permeten la cobertura de 
l’assistència sanitària, quan en el país de residència es 
manca d’esta o el seu contingut i abast resulten insufi-
cients.

De manera global, perquè es cobrixen totes les perso-
nes pertanyents al col·lectiu afectat, amb independència 
del seu lloc de residència. Conseqüentment, a més d’arti-
cular-se les previsions contingudes en la disposició addi-
cional cinquanta-cinc de la Llei 2/2004, de 27 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2005, 
respecte dels residents en el territori de l’antiga Unió 
Soviètica, la norma estén els seus beneficis a totes les 
persones que van ser desplaçades a altres països, així 
com als qui en el seu moment tornaren a Espanya.

I de manera solidària, perquè la iniciativa té com a 
beneficiaris els membres del mencionat col·lectiu que 
acrediten un menor nivell d’ingressos, que són aquells 
que per a subsistir han hagut d’acollir-se a les pensions 
assistencials per ancianitat a favor dels emigrants espa-
nyols i a les pensions de jubilació no contributives de la 
Seguretat Social. Igualment, i en atenció al nivell de recur-
sos que es vol garantir, la mesura també s’estén als qui 
sense tindre dret a les esmentades prestacions acrediten 
menors recursos, així com als perceptors de pensions de 
l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invali-
desa.

S’atén amb tot això el doble objectiu de reconéixer el 
deute històric que té Espanya amb estos ciutadans i de 
coadjuvar a la millor satisfacció de les seues necessitats 
més bàsiques, dins d’un context que constituïx una clara 
manifestació dels trets d’integració i solidaritat que defini-
xen la realitat del nostre país en els albors del segle XXI, 
al mateix temps que s’avança alguna de les mesures pre-
vistes en la Comissió Interministerial per a l’estudi de la 
situació de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme, 
constituïda en virtut de l’Acord del Consell de Ministres, 
de 23 de juliol de 2004, en compliment de la proposició no 
de llei aprovada pel Ple del Congrés dels Diputats, d’1 de 
juny de 2004.

Article 1. Objecte.

Esta Llei té com a objecte el reconeixement d’una 
prestació econòmica als ciutadans d’origen espanyol des-
plaçats, durant la seua minoria d’edat, a l’estranger en el 
període comprés entre el 18 de juliol de 1936 i el 31 de 
desembre de 1939, com a conseqüència de la Guerra Civil 
espanyola i, que van desenvolupar la major part de la 
seua vida fora del territori nacional, sempre que reunis-
quen els requisits que s’assenyalen en l’article 2.

La dita prestació econòmica tindrà caràcter extraordi-
nari i es concedirà en els termes establits en l’article 3.

Article 2. Beneficiaris.

Seran beneficiaris de la prestació econòmica a què es 
referix l’article anterior els ciutadans que s’hi mencionen 
que es troben en algun dels supòsits següents:

a) Que residisquen a l’estranger i siguen perceptors 
de la pensió regulada en el Reial Decret 728/1993, de 14 de 
maig, pel qual s’establixen pensions assistencials per 
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ancianitat a favor dels emigrants espanyols, o reunisquen 
els requisits exigits per al seu reconeixement.

b) Que residisquen en territori espanyol i siguen per-
ceptors de la pensió de jubilació de la Seguretat Social en 
la seua modalitat no contributiva, de la pensió assisten-
cial regulada en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i en el Reial 
Decret 2.620/1981, de 24 de juliol, o de la pensió assenya-
lada en el paràgraf anterior, en els termes establits en la 
disposició addicional primera del Reial Decret 728/1993, 
de 14 de maig, en la redacció donada pel Reial 
Decret 667/1999, de 23 d’abril, o reunisquen els requisits 
exigits per al reconeixement d’aquelles.

c) Que, amb independència del país de residència, 
siguen perceptors de pensió de l’extingida Assegurança 
Obligatòria de Vellesa i Invalidesa o reunisquen els requi-
sits exigits per al seu reconeixement.

d) Que, amb independència del país de residència, 
no tinguen dret a les pensions assenyalades en els apar-
tats a) i b) per disposar de rendes o ingressos superiors al 
límit establit per a accedir a aquelles, sempre que les dites 
rendes o ingressos siguen de quantia inferior a 6.090 
euros anuals.

Article 3. Quantia.

1. En els supòsits a què es referixen els apartats a), b) 
i c) de l’article anterior, la quantia de la prestació econò-
mica ascendirà, en còmput anual, a la diferència entre 
6.090 euros i l’import anual que perceba cada beneficiari 
per les pensions assenyalades en els mencionats apar-
tats. La dita quantia es fraccionarà en el mateix nombre 
de mensualitats en què es fraccionen aquelles.

En els casos a què es referix l’apartat d) de l’article 
anterior, la quantia de la prestació econòmica ascendirà, 
en còmput anual, a la diferència entre 6.090 euros i les 
rendes o ingressos anuals que perceba cada beneficiari. 
La dita quantia es fraccionarà, en el supòsit de beneficia-
ris residents a Espanya, en 14 mensualitats, i, en el supò-
sit de beneficiaris residents a l’estranger, en el mateix 
nombre de mensualitats en què es fraccione la pensió 
assistencial per ancianitat a favor d’emigrants espanyols, 
regulada en el Reial Decret 728/1993, de 14 de maig.

2. La corresponent Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat de cada exercici econòmic actualitzarà la prestació 
econòmica prevista en l’apartat anterior.

Article 4. Compatibilitats.

Les prestacions econòmiques reconegudes de confor-
mitat amb les disposicions d’esta Llei seran compatibles 
amb la percepció de la pensió de jubilació de la Seguretat 
Social en la seua modalitat no contributiva, amb el de la 
pensió assistencial regulada en la Llei 45/1960, de 21 de 
juliol, i en el Reial Decret 2.620/1981, de 24 de juliol, així 
com amb el de la pensió regulada en el Reial Decret 
728/1993, de 14 de maig, i no tindrà, en cap cas, la consi-
deració de renda o ingrés computable a l’efecte de la 
percepció d’aquelles.

Les prestacions econòmiques reconegudes de confor-
mitat amb les disposicions d’esta Llei seran, igualment, 
compatibles amb la percepció de la pensió de l’extingida 
Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, i no tin-
dran, en cap cas, la consideració de prestació concurrent 
a l’efecte de determinar la quantia d’aquella.

Article 5. Gestió.

La gestió, reconeixement i pagament de les prestaci-
ons econòmiques establides en esta Llei correspondrà a 
la Direcció General d’Emigració, del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials.

Disposició addicional primera. Assistència sanitària.

Els servicis competents del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials habilitaran els mecanismes necessaris 
per a garantir als beneficiaris de la prestació econòmica 
regulada en esta Llei que residisquen a l’estranger la 
cobertura de l’assistència sanitària en aquells països en 
què queden exclosos d’esta o en els que, tenint-hi dret, el 
seu contingut i abast es consideren insuficients.

Disposició addicional segona. Crèdits.

De conformitat amb el que establix la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, General Pressupostària, s’adoptaran els 
acords necessaris per a habilitar els crèdits que siguen 
necessaris per a atendre les quanties de les obligacions 
que es deriven de l’aplicació d’esta Llei.

Disposició final primera. Disposicions d’aplicació i des-
envolupament.

S’autoritzen els ministres d’Economia i Hisenda i de 
Treball i Assumptes Socials per a dictar, en l’àmbit de les 
seues respectives competències, les disposicions que 
siguen necessàries per a l’aplicació i desenvolupament 
d’esta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor el dia primer del mes 
següent al de la seua publicació en el «Boletín Oficial del 
Estado».

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 18 de març de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

(Esta Llei es publica tenint en compte la Correcció d‘errates publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 80, de 4 d‘abril de 2005.) 

 5833 REIAL DECRET LLEI 6/2005, de 8 d’abril, pel qual 
s’establix l’aplicació del Reial Decret Llei 1/2005, 
de 4 de febrer, pel qual s’adopten mesures 
urgents per a pal·liar els danys ocasionats en el 
sector agrari per les gelades succeïdes al mes 
de gener de 2005, als danys ocasionats per les 
gelades succeïdes durant els mesos de febrer i 
març de 2005. («BOE» 87, de 12-4-2005.)

La repetició, al llarg del mes de febrer i dels primers 
dies del mes de març de 2005, de baixes temperatures 
persistents que van incrementar els danys ocasionats en 
el sector agrari per les gelades dels últims dies del mes de 
gener de 2005 fa necessari que es prenga en consideració 
un nou àmbit temporal que preveja també els efectes 
d’esta adversitat climàtica durant els mesos de febrer i 
març de 2005.

La magnitud dels danys produïts, la impossibilitat de 
diferenciar-los en les zones i cultius que han patit les gela-
des en els mesos de gener, febrer i març i la necessitat 
d‘una actuació pública immediata, coherent i compren-
siva de totes les pèrdues ocasionades justifiquen el recurs 
al reial decret llei per a l’adopció de mesures pal·liatives 
tendents al restabliment gradual de la normalitat econò-
mica en les zones afectades.


