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en vigor d’esta llei, el Govern determinarà el caràcter mili-
tar o no militar de les missions que ja estiga desenrotllant 
la Guàrdia Civil.

Disposició transitòria segona. Règim transitori relatiu a 
l’aplicació del Codi Penal Militar als membres de la 
Guàrdia Civil.

1. Els fets punibles comesos pels membres de la 
Guàrdia Civil, en la condició de militars, fins a l’entrada en 
vigor d’esta llei seran castigats de conformitat amb el 
Codi Penal Militar, llevat que les disposicions del Codi 
Penal siguen més favorables per al reu, i en este cas, amb 
l’audiència prèvia d’este i oït el Ministeri Fiscal i les altres 
parts presentades, la Jurisdicció Militar, d’ofici o a instàn-
cia de qualsevol dels mencionats, s’inhibirà a favor dels 
tribunals o jutjats de la jurisdicció ordinària.

2. El tribunal sentenciador revisarà, d’ofici o a ins-
tància de part, les sentències fermes no executades total-
ment que s’hagen dictat abans de la vigència d’esta llei, i 
respecte de les quals haja correspost l’absolució o una 
condemna més beneficiosa per al reu per aplicació taxa-
tiva del Codi Penal i no per l’exercici de l’arbitri judicial.

En les sentències dictades de conformitat amb el Codi 
Penal Militar i que no siguen fermes per trobar-se pen-
dents de recurs, s’aplicaran d’ofici o a instància de part els 
preceptes del Codi Penal, quan resulten més favorables al 
reu, amb l’audiència prèvia d’este.

3. Els membres de la Guàrdia Civil que per aplicació 
del que disposa el Codi Penal Militar, o per revisió de la 
sentència, estiguen complint penes de privació de lliber-
tat en establiments penitenciaris militars, hi seguiran fins 
a l’extinció de les dites penes.

Disposició derogatòria.

Queda derogada la Llei Orgànica 11/1991, de 17 de 
juny, de Règim Disciplinari de la Guàrdia Civil.

Disposició final primera. Títol habilitant.

La present llei es dicta a l’empara del que preveuen els 
articles 149, apartat primer, matèries 4a i 29a, i 104 de la 
Constitució. 

Disposició final segona. Caràcter de llei ordinària.

La disposició addicional quinta té caràcter de llei 
ordinària.

Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.

1. El Govern, mitjançant un reial decret, regularà, en 
el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en 
vigor d’esta llei, les missions de caràcter militar que 
s’encomanen a la Guàrdia Civil.

2. S’autoritza el Govern a dictar totes les disposi-
cions que siguen necessàries per al desplegament i 
l’execució de la present llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor al cap de tres mesos de 
la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 22 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 18393 REIAL DECRET LLEI 10/2007, de 19 d’octubre, 
pel qual s’adopten mesures urgents per a 
reparar els danys causats per les intenses tem-
pestats de pluja i vent i inundacions que han 
afectat la Comunitat Valenciana durant els dies 
11 a 19 del mes d’octubre de 2007. («BOE» 254, 
de 23-10-2007.)

Durant els dies 11 a 19 del mes d’octubre intenses 
tempestats de pluja i vent han descarregat gran quantitat 
d’aigua sobre la Comunitat Valenciana, que han provocat 
nombroses destrosses materials i la mort d’una persona 
com a conseqüència directa d’estos fets.

Estos successos han afectat amb especial gravetat la 
província d’Alacant, on s’han registrat precipitacions de 
més de 400 litres per metre quadrat en alguns punts. Con-
cretament, en el municipi del Verger les aigües desborda-
des del riu Girona van provocar greus danys en infraes-
tructures municipals i en vivendes particulars, que van 
lamentar inclús la mort d’una persona anciana que es tro-
bava en el moment de la inundació en el seu domicili. En 
esta localitat, nombrosos veïns han hagut de ser desallot-
jats de les seues cases davant de la impossibilitat 
d’habitar-les a curt termini, a causa de la important afecta-
ció que han produït les inundacions en les vivendes, amb 
pèrdua, en molts casos, de la totalitat d’efectes domès-
tics.

Igualment, al municipi de Beniarbeig, les pluges 
torrencials han originat que la força de les aigües del riu 
Girona afonara parcialment el pont que unix ambdós cos-
tats de la localitat, el qual va originar inundacions de tal 
envergadura que van obligar alguns veïns a refugiar-se en 
les teulades de les seues vivendes, d’on van haver de ser 
rescatats per mitjà d’helicòpters.

Finalment, dins de la província d’Alacant, cal esmentar 
també els danys patits en les localitats de Calp, els Poblets 
i Xàbia, així com destrosses de diversa consideració en 
municipis de la província de València, com ara Almussafes, 
Enguera, Llocnou de Sant Jeroni i Sumacàrcer.

Els fets descrits han originat greus danys en infraes-
tructures de titularitat municipal, així com en béns de 
titularitat privada, tant immobles destinats a vivenda com 
a establiments comercials i explotacions agrícoles i rama-
deres.

En el marc de l’Estat autonòmic en el qual Espanya 
s’ha constituït, les distintes administracions territorials, 
fent ús de les competències que tenen assumides, han 
donat resposta immediata a la situació d’emergència pre-
sentada; per a això, ha sigut necessari el suport de 
l’Administració general de l’Estat a fi de garantir la vida i 
seguretat dels damnificats pel temporal, i s’han mobilitzat 
per a este fi mitjans de la Unitat Militar d’Emergències, 
que van constituir un lloc de comandament avançat en la 
localitat del Verger, per a col·laborar en les tasques neces-
sàries per a restablir la normalitat en la zona més afectada 
per les inundacions.

Així mateix, dins del mateix marc de cooperació i de 
col·laboració interadministrativa, el Ministeri de l’Interior 
disposa d’una línia d’ajudes destinades a situacions de 
naturalesa catastròfica, d’aplicació permanent, dirigides a 
abonar ajudes de caràcter immediat a persones que han 
patit danys personals o en les seues vivendes i efectes. 
Estes subvencions abasten també corporacions locals 
que han dut a terme actuacions d’emergència, com ara 
neteja de vies públiques, desobstrucció de clavegueram, 
evacuació i allotjament de damnificats i d’altres de sem-
blant caràcter que es realitzen, a fi de garantir servicis 
públics necessaris per a salvaguardar la vida i seguretat 
de les persones. Finalment, i en menor grau, les ajudes 
abasten establiments comercials i comunitats de propie-
taris en règim de propietat horitzontal.
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No obstant això, i a causa de la naturalesa dels danys 
produïts, es fa necessari emprendre reparacions o reposi-
cions d’infraestructures de titularitat municipal, per a la 
qual cosa s’ha d’habilitar una línia d’ajudes amb este fi, 
gestionada pel Ministeri d’Administracions Públiques, 
que, unides a les anteriorment exposades, perseguixen, 
en definitiva, afavorir el restabliment dels servicis, la 
reparació de danys produïts i la tornada a la normalitat de 
les zones sinistrades per les inundacions.

En este sentit, també és destacable la greu afecció 
sobre el domini públic hidràulic de l’Estat, així com en les 
zones pertanyents al domini públic maritimoterrestre, a 
l’efecte de les quals l’Administració estatal haurà d’iniciar 
aquelles mesures de protecció i restauració que siguen 
necessàries.

L’objectiu, per tant, d’esta norma, és aprovar, amb 
caràcter urgent, un catàleg de mesures que afecten diver-
sos departaments ministerials i comprenen aspectes molt 
diferents, perquè en la mesura que unes es dirigixen a 
disminuir les càrregues tributàries, altres, com ara la con-
cessió de crèdits privilegiats, intenten pal·liar l’impacte en 
les empreses i els particulars afectats.

D’altra banda, les pèrdues de producció ocasionades 
per les esmentades tempestats i inundacions en els cul-
tius i territoris afectats configuren, per la magnitud dels 
danys ocasionats, una situació de desastre natural; este 
tipus d’ajudes són compatibles amb el mercat comú, de 
conformitat amb el que establix l’article 87.2.c) del Tractat 
de la Comunitat Europea.

Tenint en compte que estes contingències no tenen 
cobertura completa en el marc de l’assegurança agrària 
combinada, es fa necessari arbitrar mesures pal·liatives 
adequades, d’acord amb la naturalesa i incidència dels 
danys ocasionats en les produccions dels territoris afec-
tats i en les rendes dels agricultors.

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’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, d’Administracions Públiques, de Medi Ambient i de 
Vivenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 19 d’octubre de 2007,

D I S P O S E :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures establides en este reial decret llei 
s’aplicaran a la reparació dels danys ocasionats per les 
tempestats de pluja i vent i inundacions que han afectat la 
Comunitat Valenciana durant els dies 11 a 19 del mes 
d’octubre de 2007.

Els termes municipals i nuclis de població afectats als 
quals concretament siguen aplicables les mesures 
al·ludides es determinaran per Orde del ministre de 
l’Interior.

2. A l’efecte de les dites actuacions reparadores, es 
consideraran també inclosos aquells altres termes muni-
cipals o nuclis de població en què, per a la correcta execu-
ció de les obres necessàries, siguen imprescindibles les 
actuacions dels departaments ministerials competents.

Article 2. Subvencions per danys en infraestructures 
municipals i xarxa viària de les diputacions provin-
cials.

1. Als projectes que executen les entitats locals en 
els termes municipals i nuclis de població als quals es fa 
referència en l’article anterior, relatius a les obres de repa-
ració o restitució d’infraestructures, equipaments i 
instal·lacions i servicis de titularitat municipal i de les 

mancomunitats, i a la xarxa viària de les diputacions pro-
vincials, se’ls aplicarà el tràmit d’urgència, en què l’Estat 
els podran concedir una subvenció de fins al 50 per cent 
del seu cost.

2. Es faculta el titular del Ministeri d’Administracions 
Públiques per a proposar el pagament de les subvencions 
previstes en l’apartat anterior, en la part que finança 
l’Administració general de l’Estat, fins a l’import dels 
danys produïts en este àmbit, a càrrec del crèdit extraor-
dinari que, amb caràcter incorporable, s’habilite en els 
pressupostos del dit departament, de conformitat amb el 
que establix l’article 50.1 de la Llei 47/2003, de 26 de nov-
embre, General Pressupostària.

3. De la mateixa manera, es faculta el titular del 
Ministeri d’Administracions Públiques per a establir el 
procediment per a la concessió de les mencionades sub-
vencions, així com el seguiment i control, en el marc de la 
cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les 
entitats locals.

Article 3. Danys en les restants infraestructures públi-
ques.

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 els dits 
departaments, els organismes autònoms i les entitats 
públiques dependents d’estos puguen dur a terme les 
restauracions que siguen procedents. Als efectes indicats, 
es declaren d’emergència les obres indispensables a exe-
cutar per estos departaments per a reparar els danys 
directament causats per les inundacions en infraestructu-
res de titularitat estatal compreses en el seu àmbit de 
competències.

Article 4. Indemnització de danys en produccions agríco-
les i ramaderes.

Seran objecte d’indemnització els danys causats pels 
successos objecte d’este reial decret llei en les explota-
cions agrícoles i ramaderes que, tenint pòlisses en vigor 
emparades pel Pla d’Assegurances Agràries, hagen patit 
pèrdues per danys en les seues produccions no cobertes 
per les línies d’assegurances agràries combinades.

No obstant això, per al cas de produccions que en les 
dates del sinistre no haja finalitzat el període de contracta-
ció de l’assegurança corresponent, també podran perce-
bre les anteriors indemnitzacions, sempre que l’agricultor 
haja contractat l’assegurança corresponent a les dites 
produccions en l’exercici anterior.

També podrà percebre’s indemnització pels danys 
causats sobre produccions no incloses en el vigent Pla 
Anual d’Assegurances, excepte que les produccions afec-
tades estiguen garantides per una assegurança no inclosa 
en el Sistema d’Assegurances Agràries Combinades.

Les dites indemnitzacions estaran destinades als titu-
lars d’aquelles explotacions que, estant ubicades en 
l’àmbit assenyalat en l’article 1, hagen patit pèrdues supe-
riors al 30% de la producció, d’acord amb els criteris esta-
blits per la Unió Europea a este respecte.

Article 5. Beneficis fiscals.

1. Es concedix l’exempció de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles corresponents a l’exercici de 2007 
que afecten vivendes, establiments industrials i mercan-
tils, explotacions agràries, locals de treball i semblants, 
danyats com a conseqüència directa dels fets descrits, 
quan s’acredite que tant les persones com els béns ubi-
cats en estos hagen hagut de ser objecte de reallotjament 
total o parcial en altres vivendes o locals diferents fins a la 
reparació dels danys patits, o els danys en explotacions 
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agràries constituïsquen sinistres no es poden emparar 
per cap fórmula d’assegurament públic o privat.

2. Es concedix una reducció en l’Impost sobre Activi-
tats Econòmiques corresponent a l’exercici de 2007 a les 
indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercan-
tils i professionals els locals de negocis o béns dels quals 
afectes a eixa activitat hagen sigut danyats com a con-
seqüència directa de les inundacions i de les tempestats 
de pluja i vent, i 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 
reinici en condicions de normalitat, ja siga en els mateixos 
locals o en altres habilitats a este efecte, sense perjuí de 
considerar, quan la gravetat dels danys produïts hi done 
origen, el supòsit de cessament en l’exercici de l’activitat, 
produirà efectes des del dia 31 de desembre de 2006.

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

4. Els contribuents que, tenint dret als beneficis esta-
blits en els apartats anteriors, hagen satisfet els rebuts 
corresponents al dit exercici fiscal podran demanar la 
devolució de les quantitats ingressades.

5. L’aplicació dels beneficis fiscals anteriors la duran 
a terme els ajuntaments, a petició dels afectats, i amb la 
comprovació prèvia que les dites sol·licituds complixen 
els requisits establits en l’article 1 i en els dos primers 
apartats d’este article.

6. Estarà exempta de les taxes de la Direcció Central 
de Trànsit establides per la Llei 16/1979, de 2 d’octubre, la 
tramitació de les baixes de vehicles, sol·licitades com a 
conseqüència dels danys produïts, i l’expedició de dupli-
cats de permisos de circulació o de conducció destruïts o 
extraviats per les dites causes.

7. La disminució d’ingressos en tributs locals que els 
anteriors apartats d’este article produïsquen en els ajun-
taments i les 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 de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

8. Estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques les ajudes excepcionals per danys 
personals a què es referix l’article 9.

Article 6. Reduccions fiscals especials per a les activitats 
agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries, realitzades 
en les zones que determine l’orde que es dicte en desple-
gament de l’article 1 d’este reial decret llei, i d’acord amb 
les previsions contingudes en l’apartat 4.1r de l’article 37 
del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, 
i l’apartat 3 de l’article 38 del Reglament de l’Impost sobre 
el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 
de desembre, el Ministeri d’Economia i Hisenda, a la vista 
de l’informe del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reduc-
ció dels índexs de rendiment net a què es referix l’Orde 
EHA/804/2007, de 30 de març, per la qual es desenrotllen, 
per a l’any 2007, 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.

Article 7. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tin-
guen la seua causa en els danys produïts tindran la consi-
deració 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 Treso-
reria 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 
a efectivament cotitzat pel treballador. En els casos en 
què es produïsca extinció del contracte, les indemnitza-
cions dels treballadors aniran a càrrec del Fons de Garan-
tia Salarial, amb els límits legalment establits.

En els expedients en què es resolga favorablement 
la suspensió de contractes o la reducció temporal de la 
jornada de treball, basant-se en circumstàncies excep-
cionals, 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 Legisla-
tiu 1/1994, de 20 de juny, que porten la seua causa 
immediata en els fets als quals fa referència l’article 1 
d’este decret llei, no es compute a l’efecte de consumir 
els períodes màxims de percepció establits. Igualment, 
podrà autoritzar que reben prestacions per desocupa-
ció aquells treballadors inclosos en els dits expedients 
que no tinguen els períodes 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 mesos d’octubre, novembre i desem-
bre de 2007.

3. Les persones que cotitzen 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 devolució de les quantitats ingressades, inclo-
sos, si és el cas, els interessos de demora, els recàrrecs i 
les costes corresponents. Si el qui tinga dret a la devolu-
ció és deutor a la Seguretat Social per quotes correspo-
nents a altres períodes, el crèdit per la devolució serà 
aplicat al pagament de deutes pendents amb la Seguretat 
Social 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 
sense ànim de lucre podran sol·licitar dels servicis públics 
d’ocupació l’adscripció de treballadors perceptors 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 Seguretat Social.

Article 8. Règim de contractació.

1. A l’efecte previst en l’article 72 del Text Refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, tin-
dran 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 quantia d’estos.

2. A este mateix efecte, s’inclouen, en tot cas, entre 
les infraestructures les hidràuliques, les carreteres i, en 
general, qualsevol que haja resultat afectada pels fets a 
què fa referència este reial decret llei.

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, a l’efecte establit en 
l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de des-
embre de 1954.

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

Article 9. Ajudes per danys en vivendes, i a particulars 
per danys personals i materials.

A les ajudes personals per defunció, a particulars per 
danys en vivenda habitual i efectes de primera necessitat, 
així com a les comunitats de propietaris en règim de pro-
pietat horitzontal i titulars d’establiments industrials, mer-
cantils i de servicis, els serà aplicable el procediment de 
concessió previst en 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, modificat pel 
Reial Decret 477/2007, de 13 d’abril.

Article 10. Ajudes a les corporacions locals per gastos 
d’emergència.

1. Les subvencions que concedisca el Ministeri de 
l’Interior a entitats locals per gastos d’emergència, els 
serà aplicable el que establix el Reial Decret 307/2005, de 
18 de març, per este concepte. No tindran com a objecte 
les reparacions o reposicions de caràcter infraestructural 
previstes en l’article 2 d’este reial decret llei; no obstant 
això, podran subvencionar-se aquelles actuacions inajor-
nables que, incidint en el mateix àmbit d’aplicació a què 
es referix el dit article, s’hagen dut a terme a fi de garantir 
el funcionament dels servicis públics essencials i per a 
garantir la vida i la seguretat de les persones.

2. A este efecte, s’establix un termini d’un mes per a 
la presentació de les sol·licituds de les ajudes a què fa 
referència l’apartat anterior, i de les previstes en l’article 9 
d’este decret llei, el qual començarà a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació, en el «Boletín Oficial del 
Estado», de l’orde que es dicte en desplegament de 
l’article 1 d’este reial decret llei, sense perjuí de la conti-
nuació de la tramitació dels procediments de concessió 
d’estes ajudes, que s’hagen iniciat després de la finalitza-
ció dels fets causants.

3. Les ajudes que es concedisquen en aplicació del 
que preveu este article i l’anterior es finançaran a càrrec 
dels crèdits 16.01.134M.482 i 16.01.134M.782 «Transferèn-
cies corrents i de capital a famílies i institucions sense fins 
de lucre per a atencions de tot tipus motivades per sinis-
tres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència» i 
16.01.134M.461 i 16.01.134M.761 «Transferències corrents i 
de capital a corporacions locals per a atencions de tot 
tipus motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reco-
neguda urgència», dotats, amb caràcter d’ampliables, en 
el vigent pressupost del Ministeri de l’Interior.

4. El finançament de les ajudes concedides en apli-
cació del que establixen els capítols V i VI del Reial Decret 
307/2005, de 18 de març, es durà a terme a càrrec dels 
crèdits que, a este efecte, s’habiliten en el programa 134 
M del pressupost del Ministeri de l’Interior.

Article 11. Línies preferencials de crèdit.

S’instruïx l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la condi-
ció d’agència financera de l’Estat, per a instrumentar una 
línia de préstecs de mediació, per al qual demanarà la 
col·laboració de les entitats de crèdit amb implantació a la 
Comunitat Valenciana, amb les quals subscriurà els opor-
tuns convenis de col·laboració.

L’import global de la línia de préstecs es determinarà 
en les disposicions que es dicten en desplegament d’este 
reial decret llei, una vegada completada l’avaluació dels 
danys. La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana 
i el Consorci de Compensació d’Assegurances remetran a 

l’Institut de Crèdit Oficial relació de les empreses, físiques 
o jurídiques, potencialment beneficiàries d’esta línia de 
préstecs, amb expressió de la identificació i de l’import 
màxim dels danys avaluats.

Estes línies de préstec, que tindran com a finalitat 
finançar la reparació o reposició d’instal·lacions i equips 
industrials i mercantils, agrícoles, ramaderes i de regadiu, 
automòbils, motocicletes i ciclomotors d’ús particular, 
vehicles comercials, maquinària agrícola i locals de tre-
ball de professionals que s’hagen vist danyats com a con-
seqüència de les inundacions, i de les tempestats de pluja 
i vent, es materialitzaran en operacions de préstec conce-
dides per les dites entitats financeres, les característiques 
de les quals seran:

a)  Import màxim: el del dany avaluat per la Delega-
ció del Govern a la Comunitat Valenciana, o Subdelegació 
del Govern de la província corresponent 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 a establir per ini-
ciativa de les comunitats autònomes respectives.

b) Termini: 5 anys, inclòs 1 de carència del principal.
c) Interés: el tipus de cessió per l’ICO a les entitats 

financeres serà de l’1,50 per cent TAE, amb un marge 
màxim d’intermediació per a estes del 0,50 per cent. En 
conseqüència, el tipus final màxim per al prestatari serà 
del 2 per cent TAE.

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

e) Vigència: 6 mesos a comptar des de la data de 
publicació de la norma que aprove la dotació econòmica 
de la línia.

La instrumentació de la línia de préstecs a què es refe-
rix este article la durà a terme l’Institut de Crèdit Oficial, 
en l’exercici de les funcions a què es referix la disposició 
addicional sexta, dos, 2, paràgraf a, del Reial Decret Llei 
12/1995, de 28 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera, i, en virtut 
d’això, el menyscapte que per a l’ICO supose el diferencial 
entre el cost de mercat de l’obtenció dels recursos i el 
tipus abans esmentat de l’1,50 per cent serà cobert a 
càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Article 12. Ajudes per a reposició de vehicles automò-
bils.

En cas de danys en vehicles automòbils que hagen 
ocasionat la declaració de sinistre total, es podrà concedir 
una ajuda de 1.000 euros per a la seua reposició, sempre 
que esta es produïsca en el termini de 6 mesos a partir de 
l’entrada en vigor d’este reial decret llei.

Estes ajudes es consideraran a càrrec dels crèdits que 
a este efecte s’habiliten en el programa 134 M «Protecció 
Civil» del pressupost del Ministeri de l’Interior.

Article 13. Comissió Interministerial

1. Es crea una comissió interministerial per a 
l’aplicació de les mesures establides en este reial decret 
llei, coordinada pel director general de Protecció Civil i 
Emergències i integrada per representants 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 i de Vivenda, així com pel delegat del Govern a la 
Comunitat Valenciana.

Participaran igualment en la Comissió un representant 
del Consorci de Compensació d’Assegurances i un altre 
de l’Institut de Crèdit Oficial.
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2. El seguiment de les mesures previstes en este 
reial decret llei serà dut a terme per la comissió a què es 
referix l’apartat anterior, en coordinació amb les autori-
tats de la Comunitat Valenciana, a través de la Delegació 
del Govern a la dita comunitat.

Article 14. Consorci de Compensació d’Assegurances.

1. Les valoracions de danys a què es referixen els 
articles 9 i 11 d’este reial decret llei seran efectuades pel 
Consorci de Compensació d’Assegurances, quan així ho 
sol·licite prèviament el delegat del Govern a la Comuni-
tat Valenciana o subdelegat del Govern del territori 
afectat.

2. El Consorci tindrà 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 taxa-
dors 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 les 
dades sobre beneficiaris de les ajudes i indemnitzacions 
que concedisquen, les quanties respectives i els béns 
afectats.

Article 15. Convenis amb altres administracions públi-
ques.

L’Administració general de l’Estat podrà celebrar amb 
les comunitats autònomes i amb altres administracions 
públiques els convenis de col·laboració que exigisca 
l’aplicació d’este reial decret llei.

Disposició addicional primera. Límits de les ajudes.

El valor de les ajudes concedides en aplicació d’este 
reial decret llei, quant 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 declarades 
compatibles o complementàries que, pels mateixos con-
ceptes, puguen concedir-se per altres organismes públics, 
nacionals o internacionals, o corresponguen en virtut de 
l’existència de pòlisses d’assegurament.

Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.

El finançament del cost de les mesures contingudes 
en este reial decret llei es concretarà en les disposicions 
de desplegament d’esta norma, una vegada coneguda la 
valoració dels danys produïts.

Disposició addicional tercera. Danys en infraestructures 
públiques de titularitat de les comunitats de regants.

A l’efecte previst en l’article 3, es declaren 
d’emergència les obres a executar pel Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a reparar els danys 
causats en infraestructures públiques de titularitat de les 
comunitats de regants, compreses en el seu àmbit de 
competència.

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, amb caràcter prefe-
rent, 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 estruc-
tures de producció de les explotacions agràries, d’aquells 
expedients dels quals es dispose de la corresponent certi-

ficació final de compliment de compromisos i realització 
d’inversions.

Disposició addicional quinta. Actuacions del Ministeri 
de Vivenda.

Per a completar les ajudes d’urgència previstes en 
l’article 9 d’este reial decret llei, el Ministeri de Vivenda 
podrà subscriure acords de la Comissió Bilateral de 
Seguiment del Conveni de Col·laboració subscrit amb la 
Comunitat Valenciana per a l’aplicació del Pla Estatal 
2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a la 
vivenda. El finançament de les ajudes per a reparació, 
rehabilitació i reconstrucció de les vivendes que hagen 
resultat greument danyades pels successos descrits, 
s’efectuarà en els termes que es contenen per a estes aju-
des en les disposicions del Reial Decret 801/2005, d’1 de 
juliol, pel qual s’aprova el Pla Estatal 2005-2008, per a 
afavorir l’accés dels ciutadans a la vivenda, i es finançaran 
a càrrec de la reserva no territorialitzada regulada en els 
articles 78.c).2 i 83.3 del reial decret abans esmentat.

Disposició addicional sexta. Fitosanitat dels cultius afec-
tats.

De conformitat amb l’article 15 de la Llei 43/2002, de 
20 de novembre, de sanitat vegetal, es qualifiquen 
d’utilitat pública les mesures de lluita contra plagues que 
es puguen adoptar en els cultius afectats per a restablir la 
normalitat fitosanitària, quan les dites mesures siguen 
necessàries a la llum dels seguiments i controls de pla-
gues efectuats.

Disposició final primera. Títol competencial.

Este reial decret llei es dicta a l’empara del que dispo-
sen l’article 149.1. 23a i l’article 29a de la Constitució, 
sense perjuí de les mesures addicionals i de major protecció 
que haja adoptat o puga adoptar la Comunitat Valenciana.

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».

Madrid, 19 d’octubre de 2007

JUAN CARLOS R.

El president del Govern en funciones,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 18475 LLEI 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabili-
tat Mediambiental. («BOE» 255, de 24-10-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.


