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incendi, el Govern, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, habilitarà els crèdits necessaris en el pressupost 
del Ministeri de l’Interior, de conformitat amb el que pre-
veuen els articles 50 i 55 de la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, General Pressupostària.

Disposició addicional sexta. Actuacions en el Ministeri 
de Medi Ambient.

Per a realitzar actuacions relacionades amb la protec-
ció del medi ambient, com a conseqüència de l’incendi 
succeït, el Govern, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, habilitarà els crèdits necessaris en el pressupost 
del Ministeri de Medi Ambient, de conformitat amb el que 
preveuen els articles 50 i 55 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària.

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

Als 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-
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 dels quals es 
dispose de la corresponent certificació final de compli-
ment de compromisos i realització d’inversions.

Disposició addicional octava. Convenis amb altres 
administracions públiques.

L’Administració general de l’Estat podrà subscriure els 
convenis de col·laboració que requerisca l’aplicació del 
present reial decret llei amb el Govern de la comunitat 
autònoma de Canàries, els cabildos insulars i les corpora-
cions locals afectades.

Disposició addicional novena. Habilitació al Ministeri de 
Medi Ambient.

Es faculta la ministra de Medi Ambient, en l’exercici de 
les seues competències i en relació amb els incendis a 
què es referix este reial decret llei o amb els que revisten 
semblants característiques, a declarar zona d’actuació 
especial per a la restauració forestal i mediambiental de 
les zones incendiades, i es declaren d’emergència les 
obres executades 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 
anteriorment seran les següents: en el paràgraf a), 2.500 
hectàrees; en el paràgraf b), 500 hectàrees, i en el 
paràgraf c), 250 hectàrees.

Disposició addicional deu. Comissió interministerial de 
seguiment de les mesures de suport a damnificats.

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 Pro-
tecció Civil i Emergències, i integrada pels representants 

dels ministeris d’Economia i Hisenda, de Defensa, 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 dele-
gat del Govern a la comunitat autònoma de Canàries i per 
un representant del Consorci de Compensació 
d’Assegurances.

2. El seguiment de les mesures de suport previstes 
en este reial decret llei el durà a terme la Comissió a què 
es referix l’apartat anterior, en coordinació amb les auto-
ritats de la comunitat autònoma, a través de la Delegació 
del Govern.

Disposició final primera. Títol competencial.

Este reial decret llei es dicta a l’empara del que dispo-
sen els articles 149.1.23.a i 149.1.29.a 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 Canàries 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, 3 d’agost de 2007. 

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 16476 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 10/2007, de 22 
de juny, de la Lectura, del Llibre i de les Biblio-
teques. («BOE» 224, de 18-9-2007.)

Advertit error en la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la 
Lectura, del Llibre i de les Biblioteques, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado», suplement en valencià 
número 3, de 2 de juliol de 2007, s’efectua l’oportuna rec-
tificació:

En la pàgina 506, disposició final primera. Modifica-
cions de la Llei de Propietat Intel·lectual, on diu: 
«Quatre. S’afig una disposició transitòria denovena amb 
la redacció següent:», ha de dir: «Quatre. S’afig una dis-
posició transitòria vint amb la redacció següent». 

 16535 REIAL DECRET LLEI 8/2007, de 14 de setembre, 
pel qual es modifiquen determinats articles de 
la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat 
Privada. («BOE» 225, de 19-9-2007.)

La Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada, 
regula la prestació per persones privades, físiques o jurí-
diques, de servicis de vigilància i seguretat de persones o 
de béns, que tindran la consideració d’activitats comple-
mentàries i subordinades respecte a les de seguretat 
pública.


