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I.    Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
 15183 REIAL DECRET LLEI 8/2006, de 28 d’agost, pel 

qual s’aproven mesures urgents en matèria 
d’incendis forestals a la Comunitat Autònoma 
de Galícia. («BOE» 206, de 29-8-2006.)

A pesar de l’extraordinària sequera que Espanya patix 
per segon any consecutiu, i de les altes temperatures 
registrades des de l’inici de l’estiu, durant els primers set 
mesos de 2006, l’evolució dels incendis havia sigut signi-
ficativament menys negativa que la registrada en 2005, i 
fins i tot respecte als valors mitjans de l’última dècada. 
Cal suposar que el dit comportament ha sigut el resultat 
de la creixent conscienciació ciutadana en esta matèria, 
així com dels majors esforços, tant normatius com inver-
sors, realitzats per totes les administracions.

No obstant això, la dita evolució es va trencar a Galícia 
el passat 4 d’agost, amb una onada d’incendis que durant 
dotze dies ha afectat esta Comunitat Autònoma i els efec-
tes de la qual han resultat especialment devastadors a 
causa de les condicions meteorològiques regnants.

En gran part, estos incendis han revestit unes espe-
cials característiques entre les quals no s’exclou la inten-
cionalitat. Per això han tingut greus repercussions, perquè 
afecten la seguretat de les persones i els seus béns, ja que 
els focs s’han produït en zones molt pròximes a nuclis 
urbans i vivendes en l’àmbit rural, que, de vegades, han 
obligat al seu desallotjament, i han arribat a afectar 
importants vies de comunicació.

Les tràgiques conseqüències d’estos incendis fores-
tals han suposat la pèrdua de quatre vides humanes, en la 
província de Pontevedra, a més de les milers d’hectàrees 
cremades.

La gravetat d’estos ha requerit mobilitzar, per a la 
seua extinció, a més dels efectius humans i tècnics uti-
litzats per la Xunta, mitjans extraordinaris, tant de 
l’Administració General de l’Estat, com de les altres Admi-
nistracions autonòmiques i locals; així com l’ajuda inter-
nacional, especialment de mitjans aeris.

La magnitud d’estos fets, i de les seues conseqüèn-
cies, obliga els poders públics a adoptar mesures extraor-
dinàries, en el marc del principi constitucional de solidari-
tat i per aplicació dels d’equitat i igualtat de tracte en 
relació amb situacions precedents.

Es preveu, així, en esta norma, un règim d’ajudes 
específiques a favor de les víctimes i de les seues famílies, 
així com l’adopció d’un conjunt de mesures pal·liatives i 
compensatòries dirigides a la reparació dels danys pro-
duïts i a la recuperació de les zones afectades.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta de la vicepresidenta 
primera del Govern i ministra de la Presidència, del vice-
president segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda i dels ministres de l’Interior, de Foment, de Tre-
ball i Assumptes Socials, d’Indústria Turisme i Comerç, 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Administracions 
Públiques, de Medi Ambient i de Vivenda, i amb la delibe-
ració prèvia del Consell de Ministres en la seua reunió del 
dia 25 d’agost de 2006,

D I S P O S E :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures establides en este Reial Decret Llei 
s’aplicaran a les persones i béns afectats pels incendis 
succeïts durant els dies 4 a 14 del mes d’agost de 2006 a 
la Comunitat Autònoma de Galícia.

2. Els termes municipals i nuclis de població afec-
tats, als quals, concretament, s’apliquen les mesures 
al·ludides, es determinaran per Orde del Ministeri de 
l’Interior.

3. El Govern, mitjançant un reial decret, podrà decla-
rar, amb delimitació dels municipis i nuclis de població 
afectats, l’aplicació de les mesures previstes en este Reial 
Decret Llei a altres incendis de característiques semblants 
que hagen succeït o puguen succeir, en la mateixa o altres  
comunitats autònomes, des de l’1 d’abril fins a l’1 de
novembre de 2006.

Article 2. Indemnització de danys en produccions agríco-
les i ramaderes.

1. Les indemnitzacions previstes en este article ani-
ran destinades als titulars de les explotacions agrícoles o 
ramaderes ubicades en l’àmbit geogràfic assenyalat en 
l’article 1 i que hagen patit pèrdues superiors al 20 per 
cent de la seua producció.

2. Seran objecte d’indemnització:
a) En les explotacions ramaderes, les pèrdues pro-

duïdes com a conseqüència dels danys registrats sobre 
els pastos i altres àrees d’aprofitament ramader, sempre 
que els animals de les dites explotacions estiguen asse-
gurats en qualsevol de les línies d’assegurances contin-
gudes en el dit pla.

b) Seran, igualment, objecte d’indemnització els 
danys registrats en aquelles produccions agrícoles i 
ramaderes per a les quals en les dates del sinistre no 
s’haja iniciat el període de contractació de la corresponent 
assegurança, sempre que s’haja contractat la dita assegu-
rança en la campanya anterior.

c) Per a les restants produccions agrícoles i ramade-
res, que en el moment de produir-se els danys disposen 
de pòlissa en vigor emparada pel sistema d’assegurances 
agràries combinats, seran indemnitzats els danys que no 
es puguen garantir per mitjà del dit sistema.

d) Finalment, seran objecte d’indemnització els 
danys originats pels incendis en les produccions agrícoles 
i ramaderes no incloses en el vigent pla d’assegurances 
agràries combinats, excepte en el cas que les dites pro-
duccions estiguen garantides per alguna altra modalitat 
d’assegurament.



620 Divendres 1 desembre 2006 Suplement núm. 5

3. Les pèrdues registrades en les explotacions rama-
deres, com a conseqüència dels danys produïts sobre els 
pastos i altres àrees d’aprofitament ramader, seran com-
pensades amb unes indemnitzacions en concepte de des-
peses extraordinàries per a l’alimentació dels animals, de 
les quanties següents:

Bestiar boví i equí: 171 euros per animal reproductor.
Bestiar oví i caprí: 26 euros per animal reproductor.

Per a la determinació de la indemnització en les pro-
duccions agrícoles es valoraran les pèrdues registrades 
sobre la producció esperada en la campanya. Per al cas de 
produccions agrícoles llenyoses es tindrà en compte, a 
més, una compensació equivalent al cost de reposició de 
les plantacions afectades i la possible repercussió que 
puga originar-se en la collita de les pròximes campanyes.

Per a les restants produccions, la indemnització a per-
cebre es determinarà tenint en compte, en la mesura que 
siguen aplicables, les condicions i procediments establits 
en el sistema d’assegurances agràries.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en 
coordinació amb la Comunitat Autònoma, establirà el 
procediment per a la determinació de les dites indemnit-
zacions i la quantia màxima d’estes.

Article 3. Beneficis fiscals.

1. Es concedix l’exempció de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles corresponents a l’exercici de 2006 
que afecten vivendes, establiments industrials i mercan-
tils, explotacions agràries i forestals, locals de treball i 
semblants, danyats com a conseqüència directa dels 
incendis, quan s’acredite que tant les persones com els 
béns que s’hi ubiquen hagen hagut de ser objecte de rea-
llotjament total o parcial en altres vivendes o locals dife-
rents fins a la reparació dels danys patits o les destrosses 
en collites constituïsquen sinistres no coberts per cap fór-
mula d’assegurament públic o privat.

2. Es concedix una reducció en l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques corresponent a l’exercici de 2006 a les indús-
tries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils i pro-
fessionals els locals de negocis dels quals o béns afectes a 
eixa activitat hagen sigut danyats com a conseqüència 
directa dels incendis, sempre que hagen hagut de ser objecte 
de reallotjament o s’hagen produït danys que obliguen al 
tancament temporal de l’activitat. La indicada reducció serà 
proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’haja 
produït el cessament de l’activitat fins al seu reiniciament en 
condicions de normalitat, ja siga en els mateixos locals, ja 
siga en altres d’habilitats a este efecte, sense perjuí de consi-
derar, quan la gravetat dels danys produïts hi done lloc, el 
supòsit de cessament en l’exercici d’aquella, que produirà 
efectes des del dia 31 de desembre de 2005.

3. Les exempcions i reduccions de quotes en els tri-
buts assenyalats en els apartats anteriors comprendran 
les dels recàrrecs legalment autoritzats sobre estos.

4. Els contribuents que tinguen dret als beneficis 
establits en els apartats anteriors i hagen satisfet els 
rebuts corresponents al dit exercici fiscal podran demanar 
la devolució de les quantitats ingressades.

5. Estaran exemptes de les taxes de la Direcció Central 
de Tránsit la tramitació de les baixes de vehicles sol·licitades 
com a conseqüència dels danys produïts pels incendis.

6. La disminució d’ingressos en tributs locals que els 
anteriors apartats d’este article produïsquen en els ajun-
taments i diputacions provincials serà compensada a 
càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat, de conformi-
tat amb el que establix l’article 9 del text refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

7. Estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques les ajudes excepcionals per danys 
personals a què es referix l’article 7.

Article 4. Reduccions fiscals especials per a les activitats 
agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries realitzades 
en les zones incloses en l’àmbit de l’article primer d’este 
Reial Decret Llei, i de conformitat amb les previsions con-
tingudes en l’apartat 4.1 de l’article 35 del Reglament de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat 
pel Reial Decret 1.775/2004, de 30 de juliol, el Ministeri 
d’Economia i Hisenda, a la vista de l’informe del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, podrà autoritzar, amb 
caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendi-
ment net a què es referix l’Orde EHA/3718/2005, de 28 de 
novembre, per la qual es despleguen per a l’any 2006 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, i es modifica per a les acti-
vitats agrícoles i ramaderes la taula d’amortització de la 
modalitat simplificada del mètode d’estimació objectiva.

Article 5. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tin-
guen la seua causa directa en els danys produïts pels 
incendis, així com en les pèrdues d’activitat directament 
derivades d’estos en el sector de l’hostaleria i hostalatge 
que queden degudament acreditats, tindran la considera-
ció 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. La Tresoreria 
General de la Seguretat Social podrà exonerar l’empresari 
de l’abonament de les quotes a la Seguretat Social en el 
primer supòsit mentres dure el període de suspensió, i es 
mantindrà la condició del dit període com efectivament 
cotitzat pel treballador. En els casos en què es produïsca 
extinció del contracte, les indemnitzacions dels treballa-
dors aniran a càrrec del Fons de Garantia Salarial, amb els 
límits legalment establits.

En els expedients en què es resolga favorablement la 
suspensió de contractes o la reducció temporal de la jor-
nada de treball amb base en circumstàncies excepcionals, 
l’autoritat laboral podrà autoritzar que el temps en què es 
perceben les prestacions per desocupació, 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 porten la seua causa immediata en els incendis, 
no es compute a l’efecte de consumir els períodes màxims 
de percepció establits. Igualment, podrà autoritzar que 
reben prestacions per desocupació aquells treballadors 
inclosos en els dits expedients que no tinguen els perío-
des de cotització necessaris per a tindre-hi dret.

2. Les empreses i els treballadors per compte propi, 
inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, 
podran sol·licitar i obtindre, amb justificació prèvia dels 
danys patits, una moratòria de fins a un any sense interés 
en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social 
corresponents als tres mesos naturals immediatament 
anteriors a la producció del sinistre.

3. Els cotitzadors a la Seguretat Social que tinguen 
dret als beneficis establits en els apartats anteriors i 
hagen satisfet les quotes corresponents a les exempcions 
o a la moratòria de què es tracte podran demanar la devo-
lució de les quantitats ingressades, incloent-hi, si és el 
cas, els interessos de demora, els recàrrecs i costes 
corresponents. Si el que tinga dret a la devolució és deu-
tor a la Seguretat Social per quotes corresponents a altres 
períodes, el crèdit per la devolució serà aplicat al paga-
ment de deutes pendents amb aquella en la forma que 
legalment corresponga.

4. Per a dur a terme les obres de reparació dels 
danys causats, les Administracions públiques i les entitats 
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sense ànim de lucre podran sol·licitar del servici públic 
d’ocupació competent l’adscripció de treballadors per-
ceptors 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 Segu-
retat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 
20 de juny.

Article 6. Règim de contractació.

1. Als efectes previstos en l’article 72 del text refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
tindran la consideració d’obres, servicis, adquisicions o 
subministraments d’emergència els de reparació o man-
teniment del servici d’infraestructures i equipaments, així 
com les obres de reposició de béns perjudicats per la 
catàstrofe, siga quina siga la seua quantia.

2. Es declara urgent l’ocupació dels béns afectats 
per les expropiacions derivades de la realització de les 
obres a què es referix este article, als efectes establits
en l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de 
desembre de 1954.

3. 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, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, es dispen-
sarà del requisit previ de disponibilitat de terrenys, sense 
perjuí que la seua ocupació efectiva no es faça fins a la 
formalització de l’acta d’ocupació.

Article 7. Ajudes excepcionals per danys personals.

1. Es concedixen ajudes per a pal·liar els danys per-
sonals que tinguen la seua causa en els incendis a què 
este Reial Decret Llei es referix.

2. Les ajudes per danys personals podran ser:
a) Per defunció i per incapacitat absoluta permanent, 

quan la dita incapacitat haja sigut causada pels mateixos 
fets, es fixa una ajuda per un import de 18.000 euros.

b) Així mateix, les despeses d’hospitalització de les 
persones afectades seran abonades sempre que no 
siguen cobertes per cap sistema públic o privat 
d’assistència sanitària.

3. Seran beneficiaris d’estes ajudes a títol de vícti-
mes indirectes, en el cas de mort i amb referència sempre 
a la data d’esta, les persones que reunisquen les condi-
cions que s’indiquen a continuació:

a) El cònjuge del difunt, si no està separat legalment, 
o la persona que haja conviscut amb el difunt de manera 
permanent, amb anàloga relació d’afectivitat a la de còn-
juge, durant, almenys, els dos anys anteriors al moment 
de la defunció, llevat que hagen tingut descendència; en 
este cas bastarà la mera convivència.

b) Els fills menors d’edat dels difunts o de les altres 
persones a què es referix el paràgraf anterior.

c) Els fills majors d’edat, si han patit un perjuí econo-
micopatrimonial rellevant, degudament acreditat, en rela-
ció a la seua situació econòmica anterior a la defunció.

d) En defecte de les persones mencionades anterior-
ment, seran beneficiaris els pares de la persona morta.

e) En defecte de les persones mencionades en els 
paràgrafs a, b, c i d, en seran beneficiaris els germans de 
la persona morta, si acrediten dependència econòmica 
d’aquella.

4. Si concorren diversos beneficiaris a títol de vícti-
mes indirectes, la distribució de la quantitat a què ascen-
disca l’ajuda s’efectuarà de la manera següent:

La quantitat es dividirà en dos mitats. Correspondrà 
una al cònjuge o a la persona que haja conviscut amb el 

difunt en els termes del paràgraf a de l’apartat anterior. 
Correspondrà l’altra mitat als fills mencionats en els 
paràgrafs b i c de l’apartat anterior, i es distribuirà entre 
tots ells per parts iguals.

Si resulten beneficiaris els pares del difunt, la quanti-
tat a què ascendix l’ajuda es repartirà entre ells per parts 
iguals.

Si resulten beneficiaris els germans del difunt, la 
quantitat a què ascendix l’ajuda es repartirà entre ells per 
parts iguals.

5. Les sol·licituds per a la concessió d’estes ajudes 
es presentaran en el terme de dos mesos, comptat a partir 
de l’entrada en vigor d’este Reial Decret Llei, i seran resol-
tes pel ministre de l’Interior en el termini de tres mesos.

6. Per a les ajudes previstes en este article, no 
s’aplicarà el règim d’ajudes previst en el Reial Decret 
307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subven-
cions en consideració a determinades necessitats deriva-
des de situacions d’emergència o de naturalesa catas-
tròfica i s’establix el procediment per a la seua 
concessió.

7. No obstant això, el procediment per a la concessió 
de les ajudes personals serà el previst en el mencionat 
Reial Decret 307/2005, de 18 de març, excepte els terminis 
de presentació de sol·licituds i de resolució que seran, res-
pectivament, els que disposa en paràgraf 5 d’este article.

Article 8. Règim aplicable a les ajudes a persones físi-
ques o jurídiques que hagen realitzat prestacions per-
sonals i de béns; règim d’ajudes per pèrdues d’efectes 
i règim d’ajudes a corporacions locals.

1. Les ajudes a les persones físiques o jurídiques que 
hagen realitzat prestacions personals i de béns es regiran 
pel que disposa el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, 
pel qual es regulen les subvencions en consideració a 
determinades necessitats derivades de situacions 
d’emergència o de naturalesa catastròfica i s’establix el 
procediment per a la seua concessió.

2. Les pèrdues d’efectes seran, igualment, objecte 
d’ajudes segons el que establix el Reial Decret 307/2005, 
de 18 de març.

3. Les ajudes a corporacions locals per les despeses 
causades per a fer front a estes situacions d’emergència 
es regiran pel que disposa el Reial Decret 307/2005, de 18 
de març, sense que siga aplicable la limitació de la quan-
tia prevista en els seus articles 22 i 23.

4. Les sol·licituds per a la concessió de les ajudes 
establides en este article es presentaran en el termini de 
dos mesos, comptat a partir de l’entrada en vigor d’este 
Reial Decret Llei.

5. Les ajudes que es concedisquen, en aplicació del 
que preveu este article, i a les concedides en aplicació del 
que preveu l’article 7, es finançaran a càrrec dels crèdits 
dels conceptes 461, 471, 482, 761 i 782 de l’aplicació pres-
supostària 16.01.134M. «Per a atencions de tot tipus moti-
vades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda 
urgència», dotats, amb caràcter d’ampliables, en el vigent 
pressupost del Ministeri de l’Interior.

Article 9. Ajudes excepcionals en matèria de vivenda: 
per a lloguer de vivendes si s’ha produït la destrucció 
total, així com per a la reparació, rehabilitació i recons-
trucció d’estes.

1. Seran beneficiaris de les ajudes excepcionals en 
matèria de vivenda regulades en el número segon d’este 
article:

a) Els propietaris, els usufructuaris o arrendataris 
amb contracte sotmés a pròrroga forçosa, sempre que la 
vivenda destruïda o danyada tinga la condició de residèn-
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cia permanent i habitual amb anterioritat a la producció 
del sinistre.

b) Les comunitats de propietaris per danys en ele-
ments comuns.

2. Les ajudes excepcionals, que es concediran a 
càrrec de la reserva no territorialitzada regulada en els 
articles 78.C.2 i 83.3 del Reial Decret 801/2005, d’1 de 
juliol, pel qual s’aprova el Pla Estatal 2005-2008 per a afa-
vorir l’accés dels ciutadans a la vivenda, s’atorgaran en 
els següents supòsits i quanties:

A) Per a lloguer de vivendes:
1r. Si com a conseqüència de l’incendi forestal s’ha 

produït la destrucció total de la vivenda, o a causa del seu 
mal estat residual, ha sigut necessària la seua demolició, 
els seus propietaris podran accedir a una vivenda en 
règim de lloguer, durant un període màxim de 24 mesos, 
prorrogable, si és el cas, fins que siga possible la recons-
trucció de la vivenda o la disposició d’una de nova, encara 
que podran admetre’s altres fórmules de reallotjament 
alternatives quan així siga necessari.

2n. Els qui ocupen com a residència habitual, en 
règim de lloguer, vivendes que hagen resultat totalment 
destruïdes o hagen sigut demolides podran accedir a aju-
des per lloguer consistents en l’abonament de la diferèn-
cia entre les rendes de lloguer de l’anterior i de la nova 
vivenda, per un període de temps igual al reflectit en el 
paràgraf primer.

3r. En el cas que la rehabilitació o reparació de la 
vivenda exigisca el seu desallotjament, es podrà accedir 
igualment a una vivenda en règim de lloguer, durant un 
període màxim de 12 mesos, prorrogable, si és el cas, fins 
que siga possible la disposició de la vivenda.

4t. La quantia màxima que poden aconseguir estes 
ajudes no podrà superar l’import de 70,87 euros/m²/lloguer 
any, per vivenda.

B) Per a reparació, rehabilitació i reconstrucció de 
vivendes:

1r. En els supòsits en què, com a conseqüència de 
l’incendi forestal, s’haja produït la destrucció total de la 
vivenda, els seus propietaris podran ser beneficiaris 
d’una ajuda econòmica per a la seua reparació, rehabilita-
ció i reconstrucció, la quantia de la qual quedarà determi-
nada, en el seu límit màxim, pel 50% del valor dels danys 
produïts segons la taxació pericial efectuada o ratificada 
per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, sense 
que en cap cas l’import de la dita ajuda puga ser superior 
al 40% del preu de venda d’una vivenda qualificada de 
protecció oficial de règim especial, ubicada en la mateixa 
localitat que la vivenda destruïda. A l’efecte del còmput 
del dit preu de venda, se suposarà una superfície útil de la 
vivenda protegida de 90 metres quadrats, sense traster ni 
garatge.

2n. Si la vivenda no ha resultat destruïda, sinó dan-
yada, la quantia màxima de l’ajuda econòmica per a la 
seua rehabilitació o reparació, sota els mateixos supòsits 
que els del paràgraf anterior, serà de 12.000 euros.

3r. Podran també ser beneficiaris d’estes ajudes pre-
vistes per a la reconstrucció, rehabilitació o reparació 
d’una vivenda sinistrada els qui l’ocupen com a residèn-
cia habitual, en qualitat d’usufructuaris o arrendataris 
amb contracte sotmés a pròrroga forçosa. En este cas, a 
l’efecte de la seua reconstrucció, rehabilitació o reparació, 
resultarà perceptor de l’ajuda corresponent qui acredite 
ser propietari de l’immoble. No obstant això, en el cas de 
comunitats de propietaris, per danys en elements comuns, 
el perceptor de l’ajuda serà el representant legal de la 
comunitat de propietaris.

3. Els particulars que sol·liciten les ajudes previstes 
en el número anterior hauran d’acreditar, per qualsevol 

mitjà admissible en dret, que reunixen els requisits 
següents:

a) Tindre la seua residència en algun dels termes 
municipals inclosos en l’àmbit de l’article primer d’este 
Reial Decret Llei.

b) La vivenda sinistrada ha de constituir domicili 
habitual del sol·licitant de les ajudes amb anterioritat a la 
producció de l’incendi forestal.

c) Justificar, si és el cas, l’import de les despeses 
generades per l’arrendament que haja resultat necessari, 
com a conseqüència de la inhabitabilitat de la vivenda 
destruïda o danyada.

d) Reunir la condició de propietari, usufructuari o 
arrendatari en els termes que es determinen en este 
article.

e) Acreditar escassetat de recursos econòmics per a 
atendre les despeses objecte de les ajudes previstes en 
este article, d’acord amb els requisits que s’establisquen 
reglamentàriament.

4. El finançament de les ajudes per a reparació, reha-
bilitació i reconstrucció de vivendes, l’efectuarà 
l’Administració General de l’Estat, a càrrec de la reserva 
no territorialitzada regulada en els articles 78.C.2 i 83.3 del 
Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.

5. Les ajudes previstes en este article tindran caràc-
ter extraordinari i es regiran, pel que fa al procediment de 
concessió, pel que disposa este Reial Decret Llei i l’orde 
ministerial que el desplega.

Article 10. Actuacions en matèria de comunicacions.

S’incorporarà amb caràcter prioritari als municipis 
afectats pels incendis forestals originats a la Comunitat 
Autònoma de Galícia en els Acords firmats el 21 de
novembre de 2005 pel Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç amb els operadors concessionaris Telefónica 
Móviles España, S.A.U i Retevisión Móvil, S.A per a exten-
sió de telefonia mòbil. De la mateixa manera, estos muni-
cipis seran inclosos amb caràcter preferent dins de les 
actuacions previstes en el Programa d’Extensió de la 
Banda Ampla del dit ministeri per a zones rurals i aïllades, 
sense perjuí de les actuacions de les comunitats autòno-
mes en l’àmbit de les seues competències.

Article 11. Línies preferencials de crèdit.

S’instruïx l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la seua 
condició d’agència financera de l’Estat, per a instrumentar 
una línia de préstecs per un import de 25 milions d’euros, 
que podrà ser ampliada pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda en funció de l’avaluació dels danys i de la 
demanda consegüent, utilitzant la mediació de les entitats 
financeres amb implantació en les comunitats autònomes 
afectades, amb les quals se subscriuran els oportuns con-
venis de col·laboració.

Estes línies de préstec, que tindran com a finalitat 
finançar la reparació o reposició d’instal·lacions i equips 
industrials i mercantils, agrícoles, forestals, ramaders i de 
regadiu, automòbils, motocicletes i ciclomotors d’ús par-
ticular, vehicles comercials, maquinària agrícola i locals 
de treball de professionals que s’hagen vist danyats com 
a conseqüència dels incendis, es materialitzaran en ope-
racions de préstec concedides per les dites entitats finan-
ceres, les característiques de les quals seran:

a) Import màxim: el del dany avaluat per la Delega-
ció del Govern a Galícia o, si és el cas, pel Consorci de 
Compensació d’Assegurances, descomptat, si és el cas, 
l’import del crèdit que hagen pogut subscriure a càrrec de 
línies de crèdit preferencials establides per iniciativa de la 
Comunitat Autònoma de Galícia.

b) Termini: cinc anys, amb un de carència, si és el cas.
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c) Interés: el tipus de cessió per l’ICO a les entitats 
financeres serà de l’1,50% TAE, amb un marge màxim 
d’intermediació per a estes del 0,50%. En conseqüència, 
el tipus final màxim per al prestatari serà del dos per 
cent TAE.

d) Tramitació: les sol·licituds seran presentades en 
l’entitat financera mediadora, la qual decidirà sobre la con-
cessió del préstec, i serà a càrrec seu el risc de l’operació.

e) Vigència de la línia: el termini per a la disposició 
de fons acabarà el 31 de desembre de 2006.

La instrumentació de la línia de préstecs a què es refe-
rix este article serà duta a terme per l’ICO, en l’exercici de 
les funcions a què es referix la disposició addicional 
sexta.dos.2.a del Reial Decret Llei 12/1995, de 28 de
desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupos-
tària, tributària i financera, i, en virtut d’això, el menys-
capte que per a l’ICO supose el diferencial entre el cost de 
mercat de l’obtenció dels recursos i el tipus abans men-
cionat de l’1,50% serà cobert a càrrec dels Pressupostos 
Generals de l’Estat.

Article 12. Cooperació amb les Administracions locals.

Es faculta el ministre d’Administracions Públiques per 
a proposar el pagament de les subvencions derivades de 
danys en infraestructures i equipaments municipals i 
xarxa viària de les diputacions provincials, en la part que 
finança l’Administració General de l’Estat, fins a un import 
màxim de 20 milions d’euros, a càrrec del crèdit que a 
este efecte s’habilite, amb el caràcter d’incorporable, en 
els pressupostos del dit departament. De conformitat 
amb el que establix l’article 50.1.B de la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, General Pressupostària, el crèdit que 
s’habilite es finançarà amb Fons de contingència, 
l’autorització del qual correspondrà al Consell de Minis-
tres a proposta del ministre d’Economia i Hisenda.

De la mateixa manera, es faculta el ministre 
d’Administracions Públiques per a establir el procediment 
per a la concessió de les mencionades subvencions, així 
com el seu seguiment i control, en el marc de la coopera-
ció econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats 
locals.

Article 13. Actuacions en cooperació amb la Comunitat 
Autònoma de Galícia.

1. Es faculta la ministra de Medi Ambient per a esta-
blir Convenis amb la Comunitat Autònoma de Galícia, a fi 
de realitzar actuacions urgents en les zones afectades pels 
incendis en les matèries següents:

a) Lluita contra l’erosió, ampliant el Conveni de 
Col·laboració existent entre el Ministeri de Medi Ambient 
i la Xunta de Galícia en matèria de «Restauració Hidrolo-
gicoforestal», a espais forestals incendiats amb major risc 
d’erosió.

b) Suport urgent i col·laboració en l’adopció de 
mesures encaminades a evitar la incidència de les con-
seqüències dels incendis forestals en la qualitat de les 
aigües d’abastiment de la població.

c) Col·laboració per a la recuperació i regeneració 
ambiental dels efectes produïts pels incendis forestals en 
els espais de la Xarxa Natura 2000.

d) Cooperació per a l’ordenació i restauració de la 
superfície forestal dels terrenys públics i forests veïnals 
de mancomú, no inclosos en l’apartat a).

e) Suport directe a la retirada i emmagatzemament 
de la biomassa forestal cremada i la seua posada a dispo-
sició dels operadors econòmics per a la seua valoració 
energètica.

f) Col·laboració en el tractament per a control de pla-
gues en les masses forestals.

g) Actuacions extraordinàries per a mitigar els efec-
tes dels incendis i posteriors pluges en el domini públic 
maritimoterrestre de les províncies de la Corunya i Ponte-
vedra.

2. Per a determinar els espais forestals susceptibles 
d’ajuda, atenent les característiques d’excepcionalitat que 
concorren en estos incendis, no s’aplicarà la disposició 
addicional sexta d’este Reial Decret Llei.

Article 14. Consorci de Compensació d’Assegurances.

1. El delegat del Govern a Galícia podrà sol·licitar del 
Consorci de Compensació d’Assegurances, per a una més 
correcta avaluació dels danys, les corresponents valora-
cions previstes en l’article 9 d’este Reial Decret Llei, sem-
pre que no afecten béns de titularitat pública.

2. El Consorci de Compensació d’Assegurances tin-
drà 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 el dit Consorci tinga 
aprovat per als seus pèrits taxadors d’assegurances.

3. Per a facilitar la tramitació de les ajudes i la valora-
ció dels danys, l’Administració competent i el Consorci de 
Compensació d’Assegurances podran transmetre’s les 
dades sobre beneficiaris de les ajudes i indemnitzacions 
que concedisquen, les seues quanties respectives i els 
béns afectats.

Disposició addicional primera. Límits de les ajudes.

El valor de les ajudes concedides en aplicació d’este 
Reial Decret Llei, pel que fa a danys materials, no podrà 
superar en cap cas la diferència entre el valor del dany 
produït i l’import d’altres ajudes o indemnitzacions decla-
rades compatibles o complementàries que, pels mateixos 
conceptes, puguen ser concedides per altres organismes 
públics, nacionals o internacionals, o corresponguen en 
virtut de l’existència de pòlisses d’assegurament.

Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.

La reparació dels danys en els béns de titularitat esta-
tal, així com les indemnitzacions que es concedisquen per 
danys en produccions agrícoles i ramaderes, es finança-
ran a càrrec dels pressupostos dels respectius departa-
ments ministerials; a este efecte, es realitzaran les trans-
ferències de crèdit que siguen necessàries, sense que 
siguen aplicables les limitacions contingudes en l’article 
52.1.a de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, respecte de la realització de transferèn-
cies de crèdit des d’operacions de capital a operacions 
corrents.

Disposició addicional tercera. Actuacions a càrrec del 
Fons de Contingència d’execució pressupostària.

Sense perjuí del que establix la Disposició anterior, 
seran finançades a càrrec del Fons de Contingència 
d’execució pressupostària les ajudes previstes en l’article 
7.2.a) i els convenis amb la Comunitat Autònoma de Galí-
cia que es preveuen en l’article 13 del present Reial Decret 
Llei.

Disposició addicional quarta. Bestretes d’ajudes vincu-
lades a determinats préstecs per a la millora i moder-
nització d’estructures agràries.

En els termes municipals afectats d’acord amb l’article 1, 
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 aco-
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llits al Reial Decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora 
i modernització de les estructures de producció de les 
explotacions agràries, d’aquells expedients de què es dis-
pose de la corresponent certificació final de compliment 
de compromisos i realització d’inversions.

Disposició addicional quinta. Convenis amb altres Admi-
nistracions públiques.

L’Administració General de l’Estat podrà celebrar amb 
la Comunitat Autònoma de Galícia i amb altres Adminis-
tracions públiques els convenis de col·laboració que exi-
gisca l’aplicació d’este Reial Decret Llei.

Disposició addicional sexta. Habilitació al Ministeri de 
Medi Ambient.

Es faculta la ministra de Medi Ambient, en l’exercici de 
les seues competències i dins de l’àmbit d’aplicació d’este 
Reial Decret Llei, per a declarar zona d’actuació especial 
per a la restauració forestal i mediambiental de les zones 
incendiades, i es declaren d’emergència les obres execu-
tades pel dit departament amb este fi.

A l’efecte de les declaracions esmentades en l’apartat 
anterior, serà necessari que la superfície forestal afectada 
per l’incendi reunisca alguna de les característiques 
següents:

a) Que siga superior a 5.000 hectàrees.
b) Que siga superior a 1.000 hectàrees, de les quals 

més del 70 per cent siga de superfície forestal arborada.
c) Que siga superior a 500 hectàrees que estiguen 

incloses en llocs de la Xarxa Natura 2000 i que afecten 
municipis que aporten almenys el 50 per cent del seu 
terme municipal a la dita Xarxa.

d) En el territori insular, les superfícies exigides ante-
riorment seran les següents: en el paràgraf a) 2.500 hec-
tàrees; en el paràgraf b), 500 hectàrees, i en el paràgraf c), 
250 hectàrees.

Disposició addicional sèptima. Comissió Interministerial 
de seguiment de les mesures de suport a damnifi-
cats.

1. Es crea una Comissió interministerial per a 
l’aplicació de les mesures de suport establides en este 
Reial Decret Llei coordinada per la Direcció General de 
Protecció Civil i Emergències, i integrada pels represen-
tants dels ministeris d’Economia i Hisenda, de l’Interior, 
de Foment, de Treball i Assumptes Socials, d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, de la Presidència, d’Administracions 
Públiques, de Medi Ambient, de Vivenda, d’Indústria, 
Turisme i Comerç, així com pel delegat del Govern a Galí-
cia i per un representant del Consorci de Compensació 
d’Assegurances.

2. El seguiment de les mesures de suport previstes 
en este Reial Decret Llei serà dut a terme per la Comissió 
a què es referix l’apartat anterior, en coordinació amb les 
autoritats de la comunitat autònoma, a través de la Dele-
gació del Govern.

Disposició final primera. Títol competencial.

Este Reial Decret Llei es dicta a l’empara del que dis-
posen els articles 149.1.23 i 149.1.29 de la Constitució, 
sense perjuí de les mesures addicionals i de major protec-
ció que haja adoptat o puga adoptar la Comunitat Autò-
noma de Galícia o altres comunitats autònomes.

Disposició final segona. 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 este Reial Decret Llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial Decret Llei entrarà en vigor el mateix 
dia que es publique en el «Boletín Oficial del Estado».

Palma de Mallorca, 28 d’agost de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 16210 REIAL DECRET LLEI 9/2006, de 15 de setembre, 
pel qual s’adopten mesures urgents per a 
pal·liar els efectes produïts per la sequera en 
les poblacions i en les explotacions agràries de 
regadiu en determinades conques hidrogràfi-
ques. («BOE» 222, de 16-9-2006.)

Les adverses condicions climàtiques han donat com a 
resultat que algunes conques hidrogràfiques tinguen acu-
sats problemes per al subministrament d’aigua, tant per 
als abastiments a les poblacions com per a les explota-
cions agrícoles i ramaderes, per la qual cosa és necessari 
adoptar determinades mesures extraordinàries i d’urgent 
necessitat per a pal·liar els efectes de la sequera.

L’any hidrològic 2004/2005 va ser per a una gran part 
de l’Espanya peninsular el més sec d’una sèrie històrica 
de més de 100 anys. El present any hidrològic ha sigut, 
globalment, un any amb més precipitacions que l’anterior, 
encara que també sec (un 16% per davall de la situació de 
normalitat). Esta evolució no ha millorat en el seu conjunt 
les reserves dels sistemes que, en el cas dels destinats a 
usos consumptius, se situen per davall de l’any anterior i 
de la mitjana dels últims cinc anys.

La persistència de la sequera aconsella reduir 
l’impacte negatiu en els regadius i obliga a millorar la ges-
tió de l’aigua per a buscar-ne, principalment, un estalvi. 
Per a això, es preveu la realització de determinades obres 
hidràuliques per a la modernització i millora de regadius 
existents que comportaran importants estalvis en les 
dotacions d’aigua necessària per als regadius. Amb este 
fi, es declaren d’interés general obres que es realitzaran 
en el marc de les previsions del Pla Nacional de Regadius, 
aprovat pel Reial Decret 329/2002, de 5 d’abril.

Així mateix, és convenient concedir un any la màxima 
exempció de les exaccions relatives a la disponibilitat 
d’aigua per a reg, amb l’addició de la mateixa mesura per 
a la dels abastiments afectats per l’escassetat de recur-
sos. Es retarda, igualment, la desaparició de les tarifes 
elèctriques específiques per a regs agrícoles, prevista en 
el Reial Decret 809/2006, de 30 de juny, pel qual es revisa 
la tarifa elèctrica a partir de l’1 de juliol de 2006, per a 
compensar l’increment de costos del subministrament 
d’electricitat als regadius que s’ha produït per l’escassetat 
d’aigua i contribuir, així, a la recuperació de la rendibilitat 
d’estes explotacions.

L’agreujament de la situació ha obligat a realitzar en la 
capçalera del Tajo una reserva estratègica per la Manco-
munitat dels Canals del Taibilla, per mitjà de contractes de 
cessió de drets d’aigua, que ha originat un imprevist i un 
important desequilibri pressupostari en les operacions 


