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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
1916 Reial Decret Llei 2/2014, de 21 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents 

per a reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les 
tempestats de vent i mar en la fatxada atlàntica i la costa cantàbrica.

Des del començament de l’any, i especialment durant el mes de febrer, s’han succeït 
vint-i-cinc temporals de vent, pluges i mar en la costa nord d’Espanya, i l’Agència Estatal 
de Meteorologia ha emés alertes de gravetat màxima a Galícia i al Cantàbric per fenòmens 
costaners.

Han sigut especialment virulents els episodis dels dies 1 i 2 de febrer, quan una 
intensa borrasca, amb fortes ratxes de vent en la costa, va originar grans onades que, al 
coincidir amb una plenamar de caràcter extraordinari, va provocar la invasió pel mar dels 
terrenys més vulnerables de les ciutats costaneres del nord i nord-oest peninsular, i causà 
grans danys en tot el litoral costaner nord-occidental, des de Pontevedra fins a Guipúscoa.

Estes situacions climatològiques adverses han alterat significativament l’esdevenir 
quotidià de la ciutadania i les comunicacions, i han causat quantiosos danys en el domini 
públic maritimoterrestre, en platges i ports principalment, així com a diverses 
infraestructures municipals, carreteres, vies urbanes, passejos marítims, embarcacions, 
dics i comerços, vivendes i garatges particulars.

La magnitud dels fets i les seues conseqüències obliguen, des del principi 
constitucional de solidaritat i per aplicació dels d’equitat i igualtat de tracte en relació amb 
situacions precedents, a l’actuació dels poders públics i a l’adopció, per a les zones 
afectades, d’un conjunt de mesures pal·liatives i reparadores concordants amb les 
adoptades anteriorment en ocasions semblants, per a afavorir el restabliment dels 
servicis, la reparació dels danys produïts i el retorn a la normalitat de les zones sinistrades 
per les tempestes.

L’objectiu, per tant, d’esta norma és aprovar un catàleg de mesures que afecten 
diversos departaments ministerials i comprenen aspectes molt diferents, perquè mentres 
unes es dirigixen a disminuir les càrregues tributàries, altres intenten pal·liar l’impacte en 
les empreses i particulars afectats.

Les mesures concretes que s’adopten responen a la necessitat inajornable de fer 
front a les diferents catàstrofes a què es referix esta disposició, i presenten, pel seu 
contingut i finalitat, una connexió directa de sentit amb aquelles, per la qual cosa es 
complix el pressupòsit constitucional de l’extraordinària i urgent necessitat habilitant del 
reial decret llei.

Finalment, als efectes de l’aplicació del que preveu este reial decret llei en relació 
amb les inversions que duguen a terme les entitats locals per a reparar els danys inclosos 
en el seu àmbit d’aplicació, cal definir el concepte d’inversió financerament sostenible, 
previst en la disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a l’efecte de la qual s’afig una nova 
disposició addicional setze al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució, a 
proposta de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, i dels ministres de 
l’Interior, d’Hisenda i Administracions Públiques, de Foment, d’Ocupació i Seguretat 
Social, d’Indústria, Energia i Turisme, i d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 21 de febrer de 2014,
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DISPOSE:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures establides en este reial decret llei s’aplicaran a les persones i béns 
afectats pels danys causats al gener i febrer de 2014 per les tempestes de vent i mar 
esdevingudes en la fatxada atlàntica i la costa cantàbrica espanyoles.

2. Els termes municipals i els nuclis de població afectats als quals s’aplicaran 
concretament les mesures al·ludides seran determinats per mitjà d’una orde del ministre 
de l’Interior. A este efecte, s’hi podran entendre també inclosos aquells altres termes 
municipals o nuclis de població en què, per a la correcta execució de les obres 
necessàries, siguen imprescindibles les actuacions dels departaments ministerials 
competents.

Article 2. Ajudes destinades a pal·liar danys personals, danys materials en vivenda i 
efectes, i en establiments industrials, mercantils, agraris, maritimopesquers, turístics i 
d’altres servicis.

1. Les ajudes previstes en este article s’estenen als casos de defunció i als supòsits 
d’incapacitat causats directament pels sinistres a què es referix este reial decret llei, i es 
regixen pel que disposa el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es determinen 
les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions 
d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’establix el procediment per a concedir-les.

2. La destrucció o els danys en efectes i els danys en vivenda seran també objecte 
d’ajudes segons el que establix el Reial Decret 307/2005, de 18 de març.

Sense perjuí del que disposa el paràgraf anterior quant a l’aplicabilitat del Reial Decret 
307/2005, de 18 de març, a fi d’acreditar la titularitat sobre els immobles afectats pels 
sinistres, s’admetrà com a mitjà de prova qualsevol document que demostre l’esmentat 
títol, com ara els rebuts de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles o altres de 
naturalesa anàloga.

3. Els danys a establiments industrials, mercantils, agraris, maritimopesquers, 
turístics i d’altres servicis seran també objecte d’ajudes segons el que establix el Reial 
Decret 307/2005, de 18 de març.

En el cas que l’interessat haja sigut indemnitzat pel Consorci de Compensació 
d’Assegurances amb l’aplicació de la franquícia prevista en l’article 9 del Reglament de 
l’Assegurança de Riscos Extraordinaris, aprovat pel Reial Decret 300/2004, de 20 de 
febrer, es podrà concedir una subvenció de fins al 7 % de la quantia dels danys 
indemnitzables produïts pel sinistre i fins a l’import màxim de 8.000 euros previst en l’article 
28 del Reial Decret 307/2005, de 18 de març, sense que, en cap cas, la suma d’esta 
subvenció i la indemnització que corresponga abonar en concepte d’assegurança, o 
qualsevol altra subvenció o ajuda pública o privada, supere el valor del dany o perjuí 
produït. En estos casos, l’interessat haurà de presentar un certificat expedit per la seua 
entitat asseguradora, que acredite que esta no ha abonat en tot o en part l’import 
corresponent a la franquícia legal aplicada pel Consorci de Compensació d’Assegurances.

4. Les sol·licituds per a la concessió d’estes ajudes seran tramitades per les 
delegacions o les subdelegacions del Govern en les comunitats autònomes afectades; es 
presentaran en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’entrada en vigor d’este 
reial decret llei, i seran resoltes pel ministre de l’Interior en el termini de tres mesos, 
comptats des de la presentació de la sol·licitud.

5. Les ajudes que es concedisquen en aplicació del que preveu este article es 
finançaran amb càrrec als crèdits dels conceptes 472, 482, 771 i 782 de l’aplicació 
pressupostària 16.01.134M, «Per a atencions de tot tipus motivades per sinistres, 
catàstrofes o altres de reconeguda urgència», dotats amb caràcter d’ampliables en el 
pressupost vigent del Ministeri de l’Interior.
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Article 3. Règim aplicable a les ajudes a persones físiques o jurídiques que hagen 
realitzat prestacions personals i de béns, 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.

2. Les ajudes a corporacions locals pels gastos causats 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 hi siga aplicable la quantia prevista en els articles 22 i 23.

Estes ajudes no tindran per objecte les reparacions o reposicions de caràcter 
infraestructural previstes en l’article 4 d’este reial decret llei. No obstant això, es podran 
subvencionar aquelles actuacions inajornables que incidisquen en el mateix àmbit 
d’aplicació a què es referix l’article mencionat i s’hagen realitzat a fi de garantir la vida i la 
seguretat de les persones i el funcionament dels servicis públics essencials. Entre estes 
actuacions s’inclouen l’evacuació, allotjament i alimentació de persones afectades per les 
catàstrofes; la retirada de llots i arenes, i la neteja de vies i entorns públics que siguen 
indispensables per als fins descrits.

A estos efectes, s’exclouen d’eixe concepte els treballs executats amb mitjans propis 
de la corporació local, ja siguen materials, com ara maquinària o ferramentes, o humans, 
entenent per açò el personal contractat abans dels fets causants. En cap cas seran 
subvencionables els gastos de personal generats per bombers, policia local, protecció 
civil i altres de caràcter anàleg.

3. Les sol·licituds per a la concessió de les ajudes previstes en els dos apartats 
anteriors es presentaran en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’entrada en 
vigor d’este reial decret llei.

4. Les ajudes que es concedisquen en aplicació del que preveu este article es 
finançaran amb càrrec als crèdits dels conceptes 461, 471, i 761 de l’aplicació 
pressupostària 16.01.134M, «Per a atencions de tot tipus motivades per sinistres, 
catàstrofes o altres de reconeguda urgència», dotats amb caràcter d’ampliables en el 
pressupost vigent del Ministeri de l’Interior.

Article 4. Danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les diputacions 
provincials i forals.

Als projectes que executen les entitats locals en els termes municipals i nuclis de 
població als quals fa referència l’article 1, relatius a les obres de reparació o de restitució 
d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal inclosos 
en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
la redacció que en fa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials i forals, així com 
de les comunitats autònomes uniprovincials, se’ls aplicarà el tràmit d’urgència i l’Estat 
podrà concedir-los una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos els treballs 
fets amb mitjans propis de l’entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

Article 5. Actuacions en la costa.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a declarar zona 
d’actuació especial per a la restauració del domini públic maritimoterrestre de les zones 
afectades i per a declarar l’emergència de les obres que haja d’executar eixe departament, 
en les matèries següents:

a) Restauració i la resta d’obres que asseguren la integritat i l’adequada conservació 
del domini públic maritimoterrestre, així com els treballs complementaris per a assegurar 
la sostenibilitat de la costa i mitigar els efectes de futurs temporals i galernes.

b) Protecció i conservació dels elements que integren el domini públic 
maritimoterrestre, en particular, l’adequació sostenible de platges i arenals, i de sistemes 
de dunes i zones humides litorals; recuperació i regeneració d’estos, i realització, 
supervisió i control d’estudis, projectes i obres en la costa.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 46  Dissabte 22 de febrer de 2014  Secc. I. Pàg. 4

c) Reparació i restauració d’estructures danyades en el litoral, com ara passejos 
marítims, accessos al domini públic, murs, etc.

Article 6. Actuacions en el domini públic hidràulic en les comunitats autònomes 
afectades.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a declarar zona 
d’actuació especial per a la restauració del domini públic hidràulic de les zones afectades 
en les conques hidrogràfiques intercomunitàries i per a declarar l’emergència de les obres 
que haja d’executar eixe departament, en les matèries següents:

a) Restauració i reparació dels danys causats per les avingudes d’aigües i el vent, 
tant en les infraestructures hidràuliques com en els marges dels rius.

b) Neteja, retirada de taps, reparació de desaigües, de col·lectors, sifons, drenatges 
i semblants que reduïsquen les conseqüències de l’excés d’aigua i que servisquen de 
prevenció davant de futures avingudes.

c) Actuacions de reparació en passejos fluvials i marges dels rius que afecten altres 
estructures contigües.

Article 7. Actuacions en infraestructures rurals d’ús general en les comunitats autònomes 
afectades.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a declarar zona 
d’actuació especial per a la restauració d’infraestructures rurals d’ús general, com ara 
camins naturals i vies verdes.

Article 8. Danys en les altres infraestructures públiques.

Es faculten els titulars dels departaments ministerials competents per raó de la 
matèria per a declarar les àrees afectades com a zona d’actuació especial, perquè estos 
departaments, els seus organismes autònoms i les entitats públiques dependents d’ells 
puguen dur a terme les actuacions de restauració que siguen procedents. Als efectes 
indicats, es podran declarar d’emergència les obres que executen eixos departaments per 
a reparar els danys causats en infraestructures de titularitat estatal compreses en el seu 
àmbit de competències.

Article 9. Beneficis fiscals.

1. Es concedix l’exempció de les quotes de l’Impost sobre Béns Immobles 
corresponents a l’exercici 2014 que afecten vivendes, establiments industrials, turístics, 
mercantils, maritimopesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de 
treball i semblants, danyats com a conseqüència directa dels sinistres a què es referix 
l’article 1 d’este reial decret llei, quan s’acredite que tant les persones com els béns 
ubicats allí han hagut de ser reallotjats totalment o parcial en unes altres vivendes o locals 
diferents fins a la reparació dels danys experimentats, o que les destrosses en collites 
constituïxen sinistres no coberts per cap fórmula d’assegurament públic o privat.

2. Es concedix una reducció en l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent 
a l’exercici 2014 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, 
maritimopesquers, turístics i professionals amb locals de negoci o béns afectes a eixa 
activitat que hagen sigut danyats com a conseqüència directa dels sinistres, sempre que 
hagen hagut de ser reallotjats, o que s’hagen produït danys que obliguen al tancament 
temporal de l’activitat. La reducció indicada serà proporcional al temps transcorregut des 
del dia en què s’haja produït el cessament de l’activitat fins que es reinicie en condicions 
de normalitat, ja siga en els mateixos locals, ja siga en uns 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, que produirà efectes des del dia 31 de desembre 
de 2013.
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3. Les exempcions i reduccions de quotes en els tributs indicats en els apartats 
anteriors comprendran les dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquells.

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

5. Estaran exemptes de les taxes de l’organisme autònom 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 pels sinistres i l’expedició 
de duplicats de permisos de circulació o de conducció destruïts o extraviats per eixes 
causes.

6. La disminució d’ingressos en tributs locals que els anteriors apartats d’este article 
produïsquen en els ajuntaments i diputacions provincials serà compensada amb càrrec 
als Pressupostos Generals de l’Estat, de conformitat 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 2.

Article 10. 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 execució del que disposa l’article 1 d’este reial decret llei, i d’acord 
amb les previsions contingudes en l’apartat 4.1 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 en 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’Hisenda i Administracions 
Públiques, a la vista dels informes del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net a 
què es referix l’Orde HAP/2206/2013, de 26 de novembre, per la qual es desenrotllen per 
a l’any 2014 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 11. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tinguen la seua causa directa en els 
danys produïts pels esdeveniments catastròfics indicats en els apartats primer i segon de 
l’article 1 d’este reial decret llei, així com en les pèrdues d’activitat directament derivades 
d’aquells en el sector maritimopesquer, de l’hostaleria i hostalatge que queden 
degudament acreditats, tindran la consideració 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. 
En el primer supòsit, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà exonerar 
l’empresari de l’abonament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de 
recaptació conjunta mentres dure el període de suspensió, i mantindre la condició d’eixe 
període com a efectivament cotitzat pel treballador. En els casos en què es produïsca 
l’extinció del contracte, les indemnitzacions dels treballadors aniran a càrrec del Fons de 
Garantia Salarial, amb els límits legalment establits.

En els expedients en què l’empresa decidisca la suspensió de contractes o la reducció 
temporal de la jornada de treball sobre la base de circumstàncies excepcionals, el Servici 
Públic d’Ocupació Estatal i, si és el cas, l’Institut Social de la Marina podran 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 tenen la seua causa immediata en les catàstrofes, no es 
compute als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establits. Igualment, 
podrà autoritzar que reben prestacions per desocupació aquells treballadors inclosos en 
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els mencionats 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 la justificació prèvia dels danys 
experimentats o de les pèrdues d’activitat directament derivades d’estos, una moratòria 
de fins a un any sense interés en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i 
per conceptes de recaptació conjunta corresponents a tres mesos naturals consecutius, a 
comptar de l’anterior a la producció del sinistre o, en el cas de treballadors inclosos en el 
Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, des del mes en què 
aquell es va produir.

3. Els cotitzants 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, 
inclosos, si és el cas, els interessos de demora, els recàrrecs i els costos corresponents. 
Si qui té dret a la devolució és deutor a la Seguretat Social per quotes corresponents a 
uns altres períodes, el crèdit per la devolució serà aplicat al pagament de deutes pendents 
amb aquella en la forma que legalment pertoque.

4. Per a fer les obres de reparació dels danys causats, les administracions públiques 
i les entitats sense ànim de lucre podran sol·licitar del servici públic d’ocupació competent 
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 12. Règim de contractació.

1. Podran tindre la consideració d’obres, servicis o subministraments d’emergència, 
després del corresponent acord de l’òrgan de contractació, complint els requisits de 
l’article 113 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes de reparació o de 
manteniment d’infraestructures, equipaments o servicis, 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. Per a la tramitació d’expedients de contractació d’obres no incloses en l’article 
126.2 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es dispensarà del requisit 
previ de disponibilitat dels terrenys, sense perjuí que l’ocupació efectiva haurà d’anar 
precedida de la formalització de l’acta d’ocupació.

Article 13. Cooperació amb les administracions locals.

1. Es faculta el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques per a proposar el 
pagament de les subvencions derivades de danys en infraestructures, equipaments i 
instal·lacions i servicis de titularitat municipal i de les mancomunitats, a les quals es referix 
l’article 4, en la part que finance l’Administració General de l’Estat, una vegada efectuades 
les valoracions de danys, fins a l’import màxim que es determine en els reials decrets de 
desplegament.

2. Estes subvencions s’atendran amb càrrec al crèdit que a estos efectes s’habilite, 
amb el caràcter d’incorporable al pressupost del departament mencionat.

3. De la mateixa manera, es faculta el titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per a establir el procediment per a la concessió de les mencionades subvencions, 
així com el seguiment i control, en el marc de la cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals.
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Article 14. Consorci de Compensació d’Assegurances.

1. El delegat del Govern a la comunitat autònoma afectada podrà sol·licitar del 
Consorci de Compensació d’Assegurances, per a una avaluació més correcta dels danys 
no personals, les corresponents valoracions necessàries d’acord amb els articles 2 i 3 
d’este reial decret llei, sempre que no afecten béns de titularitat pública.

2. El Consorci de Compensació d’Assegurances tindrà dret a l’abonament, per part 
de l’Administració General de l’Estat, dels treballs de peritatge d’acord amb el barem 
d’honoraris professionals que el Consorci tinga aprovat per als seus pèrits taxadors 
d’assegurances.

3. Per a facilitar la tramitació de les ajudes i la valoració 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. Les entitats asseguradores que operen en el territori 
espanyol estaran obligades a subministrar al Consorci de Compensació d’Assegurances 
la informació que este els sol·licite per a complir el que es disposa anteriorment.

Article 15. Convocatòria especial del Fons Financer per a la Modernització de les 
Infraestructures Turístiques (FOMIT).

1. Es faculten el Ministeri d’Indústria Energia i Turisme i l’Institut de Crèdit Oficial, en 
la seua condició d’agència financera de l’Estat, per a instrumentar la celebració de 
convocatòries especials amb càrrec al Fons Financer per a la Modernització de les 
Infraestructures Turístiques (FOMIT), regulat en el Reial Decret 937/2010, de 23 de juliol, 
amb la finalitat específica de finançar les obres de reparació de les infraestructures 
turístiques municipals i establiments turístics privats afectats. Les convocatòries seran 
fetes per les comunitats autònomes i en els nuclis de població que es consideren afectats 
d’acord amb el que disposa l’article 1 d’este reial decret llei.

2. Les convocatòries es finançaran amb càrrec als recursos actualment existents en 
el Fons Financer per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques. Mitjançant un 
acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics, es concretaran 
les condicions financeres dels préstecs bonificats. La quantia de la convocatòria es 
determinarà de conformitat amb el que establisca l’esmentat acord de la Comissió 
Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics.

3. Als préstecs concedits a corporacions locals en les convocatòries regulades en 
este article se’ls concedirà, quan pertoque, l’autorització regulada en la disposició 
addicional catorze del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, per 
l’òrgan competent que tinga atribuïda la tutela financera de les entitats locals.

Article 16. Inversions fetes per a reparar els danys inclosos en l’àmbit d’aplicació d’este 
reial decret llei.

Les inversions fetes per a reparar els danys a què es referix l’article 1 d’este reial 
decret llei per les entitats locals que complisquen els requisits establits en la disposició 
addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, tindran la consideració d’inversions financerament sostenibles.

Excepcionalment, estes inversions s’executaran amb caràcter prioritari davant d’altres 
inversions financerament sostenibles i no se’ls aplicaran els apartats 1, 2, 4, 6 i 7 de la 
disposició addicional setze del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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 declarades compatibles o complementàries 
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que, pels mateixos conceptes, puguen ser concedides per uns altres organismes públics, 
nacionals o internacionals, o que corresponguen en virtut de l’existència de pòlisses 
d’assegurament.

Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.

La reparació de danys causats en béns de titularitat de l’Administració General de 
l’Estat, o, si és el cas, de les entitats que en depenguen; les subvencions que es 
concedisquen en aplicació del que disposa l’article 13, i les actuacions realitzades en 
aplicació del que disposa l’article 7, es finançaran amb càrrec al Fons de Contingència 
d’Execució Pressupostària.

El Govern, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, habilitarà 
els crèdits corresponents en els pressupostos dels departaments ministerials afectats, de 
conformitat amb el que preveuen els articles 50 i 55 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària.

Disposició addicional tercera. Convenis amb unes altres administracions públiques.

L’Administració General de l’Estat podrà subscriure els convenis de col·laboració que 
requerisca l’aplicació d’este reial decret llei amb els òrgans competents de les comunitats 
autònomes i les corporacions locals afectades.

Als efectes de l’emissió de l’informe preceptiu i vinculant a què es referix la disposició 
addicional primera de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2014, es tindran especialment en compte les circumstàncies que 
justifiquen l’adopció de les mesures regulades en este reial decret llei.

Disposició addicional quarta. 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 
previstes en este reial decret llei, coordinada per la Direcció General de Protecció Civil i 
Emergències i integrada pels representants dels ministeris d’Hisenda i Administracions 
Públiques, de l’Interior, de Foment, d’Ocupació i Seguretat Social, d’Indústria, Energia i 
Turisme, d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i de la Presidència, així com pels 
delegats del Govern en les comunitats autònomes afectades 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 fet 
per la Comissió a què es referix l’apartat anterior, en coordinació amb les autoritats de les 
comunitats autònomes, a través de les respectives delegacions del Govern.

3. Abans de l’1 d’octubre de l’any 2014, la Comissió Interministerial elaborarà un 
informe sobre les actuacions dutes a terme en execució d’este reial decret llei.

Disposició final primera. Modificació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

S’afig una nova disposició addicional setze al text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional setze. Inversió financerament sostenible.

Als efectes del que establix la disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
s’entendrà per inversió financerament sostenible la que complisca tots els requisits 
següents:

1. Que la inversió es faça, en tot cas, per entitats locals que es troben al 
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat 
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Social. A més, haurà de tindre reflex pressupostari en els grups de programes 
següents arreplegats en l’annex I de l’Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per 
la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals:

161. Sanejament, abastiment i distribució d’aigües.
162. Arreplega, eliminació i tractament de residus.
165. Enllumenat públic.
172. Protecció i millora del medi ambient.
412. Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes productius.
422. Indústria.
425. Energia.
431. Comerç.
432. Ordenació i promoció turística.
441. Promoció, manteniment i desenrotllament del transport.
442. Infraestructures del transport.
452. Recursos hidràulics.
463. Investigació científica, tècnica i aplicada.
491. Societat de la informació.
492. Gestió del coneixement.

La inversió podrà tindre reflex pressupostari en algun dels grups de programes 
següents:

133. Ordenació del trànsit i de l’estacionament.
155. Vies públiques.
171. Parcs i jardins.
336. Protecció del patrimoni historicoartístic.
453. Carreteres.
454. Camins veïnals.
933. Gestió del patrimoni: aplicades a la rehabilitació i reparació 

d’infraestructures i immobles propietat de l’entitat local afectes al servici públic.

Quan el gasto d’inversió en estos grups de programes, considerats en conjunt, 
siga superior a deu milions d’euros i supose un increment dels capítols 1 o 2 de 
l’estat de gastos vinculat als projectes d’inversió, requerirà l’autorització prèvia de 
la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

2. En queden excloses tant les inversions que tinguen una vida útil inferior a 
cinc anys com les que es referisquen a l’adquisició de mobiliari, efectes i vehicles, 
llevat que es destinen a la prestació del servici públic de transport.

3. El gasto que es realitze haurà de ser imputable al capítol 6 de l’estat de 
gastos del pressupost general de la corporació local.

De forma excepcional, s’hi podran incloure també indemnitzacions o 
compensacions per rescissió de relacions contractuals, imputables en uns altres 
capítols del pressupost de la corporació local, sempre que tinguen caràcter 
complementari i es deriven directament d’actuacions de reorganització de mitjans o 
processos associats a la inversió realitzada.

En el cas de les diputacions provincials, consells i cabildos insulars, podran 
incloure gasto imputable també en els capítols 6 i 7 de l’estat de gastos dels seus 
pressupostos generals destinat a finançar inversions que complisquen el que 
preveu esta disposició i s’assignen a municipis que:

a) Complisquen el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,

b) o que no complisquen el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, però la inversió no comporte gastos de manteniment i 
així quede acreditat en el seu pla economicofinancer convenientment aprovat.
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4. Que la inversió permeta, durant l’execució, manteniment i liquidació, complir 
els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic per part de la corporació local. 
Amb este fi es valoraran el gasto de manteniment, els possibles ingressos o la reducció 
de gastos que genere la inversió durant la seua vida útil.

5. La iniciació del corresponent expedient de gasto i el reconeixement de la 
totalitat de les obligacions econòmiques derivades de la inversió executada 
s’hauran de fer, per part de la corporació local, abans de la finalització de l’exercici 
d’aplicació de la disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril.

No obstant això, en el cas que un projecte d’inversió no es puga executar 
íntegrament el 2014, la part restant del gasto compromés el 2014 es podrà reconéixer 
en l’exercici 2015 i finançar-se amb càrrec al romanent de tresoreria del 2014 que 
quedarà afectat a eixe fi per eixe import restant, i l’entitat local no podrà incórrer en 
dèficit al final de l’exercici 2015.

6. L’expedient de gasto que es tramite incorporarà una memòria econòmica 
específica, subscrita pel president de la corporació local o per la persona de la 
corporació local en qui delegue, que contindrà la projecció dels efectes 
pressupostaris i econòmics que podrien derivar-se de la inversió en l’horitzó de la 
seua vida útil. L’òrgan interventor de la corporació local informarà sobre la 
consistència i el suport de les projeccions pressupostàries que continga la memòria 
econòmica de la inversió en relació amb els criteris establits en els apartats 
anteriors.

Anualment, junt amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al ple de la 
corporació local del grau de compliment dels criteris previstos en els apartats 
anteriors i es farà públic en el seu portal web.

7. Sense perjuí dels efectes que es puguen derivar de l’aplicació de la 
normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, si l’informe de 
l’interventor de la corporació local a què es referix l’apartat anterior és desfavorable, 
l’interventor el remetrà a l’òrgan competent de l’administració pública que tinga 
atribuïda la tutela financera de la corporació local.

8. L’interventor de la corporació local informarà el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques de les inversions executades en aplicació del que 
preveu esta disposició.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Este reial decret llei es dicta a l’empara del que disposen les regles 7a, 13a, 14a, 17a, 
23a i 29a de l’article 149.1 de la Constitució, sense perjuí de les mesures addicionals de 
protecció que hagen adoptat o puguen adoptar les comunitats autònomes afectades.

Disposició final tercera. Facultats de desplegament.

El Govern i els diferents titulars dels departaments ministerials, en l’àmbit de les seues 
competències, dictaran les disposicions necessàries i establiran els terminis per a 
l’execució del que disposa este reial decret llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 21 de febrer de 2014.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


