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CAP DE L’ESTAT

15421 REIAL DECRET LLEI 8/2000, de 4 d’agost,
d’adopció de mesures de caràcter urgent per
pa�iar els efectes produïts per la sequera
i altres adversitats climàtiques. («BOE» 194,
de 14-8-2000.)

L’evolució climàtica de l’any agrícola actual s’ha carac-
teritzat per una acusada manca de precipitacions durant
el primer trimestre, unida a inusuals temperatures altes
durant el mes de febrer, cosa que ha produït una situació
de sequera en una gran part del territori nacional, que
ha afectat tant les activitats productives agràries de secà,
com les de regadiu, a causa, en aquest cas, de l’important
dèficit en el volum d’aigua embassada.

Tanmateix, les abundants precipitacions que s’han
succeït durant la primavera han provocat un canvi osten-
sible en el desenvolupament dels conreus i de les pas-
tures, cosa que ha fet que milloressin notablement les
perspectives productives agràries amb caràcter general.

No obstant això, les condicions climàtiques del primer
trimestre van produir danys irreversibles, amb caràcter
localitzat, en algunes comunitats autònomes, i la situació
de sequera persisteix en el territori de les comunitats
autònomes de les Illes Balears i la regió de Múrcia, que
no van ser afavorides per les precipitacions indicades
i en què uneixen els seus efectes la sequera de l’any
1999 i la del present any, la qual cosa agreuja con-
siderablement el grau d’afectació i la incidència negativa
en l’economia agrària i el medi rural d’aquests territoris.

Així mateix, s’han produït fenòmens meteorològics
adversos de diversa naturalesa, en determinades zones,
que van produir danys importants en l’agricultura i, fins
i tot, en les infraestructures rurals. Aquest és el cas,
entre altres, de les pluges torrencials del dia 10 de juny
en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Consegüentment, cal arbitrar mesures pa�iatives ade-
quades, en consonància amb la naturalesa i la incidència
dels danys produïts en les activitats agràries dels terri-
toris afectats i en les rendes dels agricultors i ramaders,
dins del necessari marc de cooperació entre l’Adminis-
tració General de l’Estat i les corresponents administra-
cions autonòmiques, i respectant el principi de foment
i extensió de les assegurances agràries.

El llindar de pèrdues de producció bruta per accedir
als beneficis que regula aquesta disposició, que es fixa,
amb caràcter general, en el 50 per 100 respecte a la
corresponent a un any normal, preveu dues situacions
singulars. Una és la prevista per al conreu de l’ametller
en els danys ocasionats per la sequera; en aquest cas,
es fixa, en concordança amb el que ja ha estat regulat
per a aquest conreu llenyós, en el Reial decret llei
20/1999, de 3 de desembre, pel qual s’adopten noves
mesures per pa�iar els efectes de la sequera en alguns
conreus llenyosos. Una altra situació d’excepció és la
corresponent als danys ocasionats per les pluges con-
tínues en el conreu de la maduixa en àrees concretes
de les províncies de Huelva, Cadis i Sevilla, que seran
objecte de delimitació, en consideració a l’elevada quan-
tia de les despeses efectuades en aquest conreu, espe-
cialment les derivades del treball que s’han vist incre-
mentades per les necessàries tasques de selecció, reco-
llida i destrucció de la fruita no comercialitzable.

L’escassetat de precipitacions, que va afectar deter-
minades zones d’algunes comunitats autònomes, va per-
judicar especialment els agricultors els conreus dels
quals no tenen cobert el risc de sequera en la regulació
vigent i tanmateix han subscrit pòlisses per a altres riscos
assegurables, cosa que ha fet necessari establir indem-
nitzacions pa�iatives dels danys ocasionats, no acollits

a l’abast de l’assegurança agrària, per causes alienes
a la seva voluntat.

Concorren circumstàncies similars en els agricultors
amb pòlisses en vigor de l’assegurança agrària combi-
nada, que van patir danys en els conreus, a conseqüència
de la calamarsa durant el període previ a l’entrada en
garantia de la pòlissa subscrita per a aquesta contin-
gència climàtica, o bé quan, havent subscrit pòlisses
anuals de caràcter successiu l’any anterior, encara no
ho hagin fet en la present campanya en la data del sinis-
tre. En ambdós casos, es preveuen indemnitzacions pels
danys ocasionats.

Igualment, l’economia de les explotacions de rama-
deria extensiva en els territoris afectats per la sequera,
com que no té un sistema d’assegurament específic con-
tra aquest risc, està sent greument afectada, perquè la
falta de pastures i farratges obliga els ramaders a fer
desembossaments extraordinaris per a l’alimentació del
bestiar. Per això, s’estableix una línia de préstecs d’in-
terès bonificat en suport de la ramaderia extensiva i,
si s’escau, de les explotacions agràries amb pòlisses en
vigor d’assegurança agrària, afectades per la sequera
o per altres adversitats climàtiques no previstes en les
condicions d’assegurament actuals.

A títol excepcional, atès el caràcter inicial i experi-
mental de la cobertura del risc de sequera per l’asse-
gurança agrària, implantada recentment en el conreu
de l’ametller, es preveu, amb caràcter general, l’acollida
dels danys ocasionats per la sequera en aquest conreu
a la línia de préstecs d’interès bonificat esmentada ante-
riorment, encara que el titular de l’explotació no hagi
subscrit la nova pòlissa de cobertura del risc de sequera
en el conreu llenyós esmentat.

Així mateix, per pa�iar l’especial incidència negativa
que les pluges contínues han tingut en els resultats eco-
nòmics del conreu de la maduixa al sud-oest andalús,
amb importants pèrdues de producte brut, i com que
aquesta contingència climàtica no té cobertura en l’as-
segurança agrària combinada, s’instrumenta una boni-
ficació d’interès dels préstecs de campanya que les asso-
ciacions i les organitzacions de productors i cooperatives
d’aquest sector obtinguin de les entitats financeres per
a l’adquisició de les entrades que subministren als titulars
d’explotacions afectades per aquests danys.

De manera singular, cal destacar l’encariment dels
aliments ramaders i de les llavors de cereals a la Comu-
nitat Autònoma de les Illes Balears, que, per l’escassetat
de producció interna a causa de la sequera, s’han d’ad-
quirir d’altres zones de procedència, amb la repercussió
dels alts costos de transport, cosa que ha motivat que,
prenent en consideració el fet insular, s’estableixin, en
aquest cas, subvencions especials al cost dels aliments
per a la cabana ramadera i de les llavors de cereals,
per atenuar la repercussió econòmica del transport des
de les zones de producció situades fora d’aquesta Comu-
nitat.

Així mateix, en les zones en què ha persistit la situació
de sequera i s’han intensificat els problemes de abas-
tament d’aigua a la ramaderia, ja evidenciats de 1999,
s’estableixen mesures destinades a pa�iar aquesta situa-
ció.

A fi de reduir el flux de despeses de naturalesa fiscal
i laboral en les explotacions agràries afectades per les
adversitats climàtiques es preveuen mesures per reduir
la fiscalitat que grava aquestes explotacions, així com
moratòries sense interès en els pagaments a la Seguretat
Social.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de l’article
149.1.1a, 13a i 17a de la Constitució, que atribueix a
l’Estat la competència exclusiva en matèria de regulació
de les condicions bàsiques sobre igualtat de drets dels
espanyols, bases i coordinació de la planificació general
de l’activitat econòmica i règim de la Seguretat Social.
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En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’ar-
ticle 86 de la Constitució, a proposta dels ministres d’E-
conomia, d’Hisenda, d’Agricultura, Pesca i Alimentació
i de Treball i d’Afers Socials i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 d’agost
de 2000,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret llei té com a objecte establir
mesures de suport i, si s’escau, la concessió d’ajuts als
titulars de les explotacions agràries situades en les comu-
nitats autònomes, les províncies, les comarques, els ter-
mes municipals o les zones que, a causa de la sequera
o per altres adversitats climàtiques esdevingudes durant
la campanya agrària de 1999-2000, hagin sofert unes
pèrdues mitjanes de producció bruta, en els conreus o
els aprofitaments ramaders, superiors al 50 per 100 de
la corresponent a un any normal, sens perjudici del que
estableixen l’article 4.1 en relació amb el conreu de l’a-
metller, i l’article 6 en relació amb el conreu de la
maduixa.

2. Per ordre del ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, escoltades les comunitats autònomes, s’han
de delimitar els àmbits territorials per a l’aplicació de
les mesures previstes.

Article 2. Indemnització de danys en produccions agrà-
ries.

1. Els danys causats per la sequera a la campanya
agrícola de 1999-2000 sobre produccions agràries asse-
gurades amb pòlisses en vigor de l’assegurança agrària
combinada, que regula la Llei 87/1978, de 28 de desem-
bre, són objecte d’indemnització, quan els riscos que
els originin no estiguin coberts per les ordres reguladores
de les condicions d’assegurament.

2. Així mateix, són objecte d’indemnització els
danys ocasionats per la calamarsa en la campanya agrà-
ria de 1999-2000, sobre produccions agràries assegu-
rades contra aquesta contingència, quan la calamarsa
s’hagi produït en el període previ a l’entrada en garantia
de la pòlissa d’assegurança agrària combinada subscrita,
o quan el titular hagi subscrit, en la campanya anterior,
pòlisses de la modalitat de contractació de caràcter suc-
cessiu i encara no s’hagi assegurat en la present cam-
panya, en la data de la contingència meteorològica indi-
cada.

Article 3. Ajuts al cost dels aliments ramaders i de les
llavors de cereals a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

S’estableixen ajuts al cost dels aliments per al bestiar
i de les llavors de cereals a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, per atenuar la repercussió econòmica
del transport des de zones situades fora del seu territori,
en les condicions i les quanties que reguli el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per un import total
màxim unitari de 8 pessetes/quilogram d’aliments o lla-
vors de cereals transportats.

Aquests ajuts s’atenen amb càrrec als pressupostos
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Article 4. Préstecs a les explotacions agràries afectades
per la sequera i altres adversitats climàtiques.

1. A fi de facilitar préstecs per afrontar els costos
addicionals en l’alimentació del bestiar als titulars d’ex

plotacions extensives de bestiar boví, oví, cabrum, equí
i porcí afectades per la sequera, així com als apicultors
i, si s’escau, als titulars d’explotacions agràries amb pòlis-
ses en vigor d’assegurança agrària, afectades per la
sequera o per altres adversitats climàtiques no previstes
en les actuals condicions d’assegurament, en els termes
que estableix l’article 1, l’Institut de Crèdit Oficial (ICO)
ha d’utilitzar la mediació de les entitats financeres, subs-
crivint-hi els convenis oportuns per posar a la seva dis-
posició una línia de préstecs, per un import de fins a
8.000 milions de pessetes.

Els titulars d’explotacions agràries el conreu de l’a-
metller de les quals hagi sofert danys ocasionats per
la sequera, amb pèrdues d’una producció bruta no infe-
riors al 40 per 100, respecte a la d’un any normal, es
poden acollir, en qualsevol cas, als préstecs que estableix
el paràgraf anterior.

Així mateix, es poden incloure en l’import dels prés-
tecs les despeses derivades, si s’escau, de la reposició
dels arbres morts a causa de la sequera en els conreus
llenyosos afectats.

2. Els so�icitants que siguin beneficiaris de préstecs
amb interès bonificat, concedits a l’empara dels reials
decrets llei 4/1995, de 12 de maig, pel qual s’adopten
mesures urgents per reparar els efectes produïts per la
sequera; 11/1999, d’11 de juny, d’adopció de mesures
de caràcter urgent per reparar els efectes produïts per
la sequera, i 20/1999, de 3 de desembre, pel qual s’a-
dopten noves mesurades per pa�iar els efectes de la
sequera en alguns conreus llenyosos, han d’estar al
corrent de pagament d’aquells préstecs, per obtenir la
concessió dels que regula aquesta disposició.

3. Les condicions d’aquests préstecs són les
següents:

a) Termini: cinc anys, inclòs un de carència, per al
pagament del principal.

b) Tipus d’interès: el tipus de cessió de l’ICO a les
entitats financeres és l’euribor a sis mesos, segons refe-
rència ICO, aplicat en les seves línies de mediació. Les
entitats financeres tenen un marge d’intermediació
màxim d’un punt.

c) Bonificació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació: el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
ha de bonificar en una quantia equivalent a la meitat
del tipus d’interès que, en les condicions anteriors, que-
daria a càrrec del beneficiari.

d) Participació de l’ICO: aquests préstecs els atorga
l’ICO en l’exercici de les funcions a què es refereix el
paràgraf 2.a) de l’apartat dos de la disposició addicional
sisena del Reial decret llei 12/1995, de 28 de desembre,
sobre mesures urgents en matèria pressupostària, tri-
butària i financera.

e) Riscos dels préstecs: el risc dels préstecs és a
càrrec de les entitats financeres mediadores.

f) El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de fixar els mòduls i els imports màxims unitaris de prés-
tec bonificat. En tot cas, els imports màxims unitaris
de préstec no poden superar la quantia de 4.000.000
de pessetes per persona física, ni de 20.000.000 de
pessetes per persona jurídica o comunitat de béns.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i,
si s’escau, les comunitats autònomes han de subscriure
amb l’ICO els oportuns convenis de co�aboració per ins-
trumentar aquesta línia de préstecs.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’a-
tendre amb càrrec als seus pressupostos les liquidacions
que, per finançar les despeses d’administració i gestió
en què incorri l’ICO, en exercici i execució de la funció
que se li encomana, li pugui presentar aquest Institut,
fins a un màxim de 0,05 punts percentuals sobre les
quantitats disposades de préstecs.
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5. Els titulars d’explotacions agràries que tot i poder
acollir-se als préstecs que estableix aquest article no ho
facin i siguin prestataris de préstecs bonificats concedits
a l’empara del Reial decret llei 4/1995, de 12 de maig,
per reparar els efectes produïts per la sequera, poden
obtenir una ampliació del període de bonificació del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pel termini
màxim de dos anys, si obtenen l’ajornament correspo-
nent, pel mateix període, en el pagament del principal
pendent, per part de l’entitat financera concedent del
préstec.

6. No es preveuen en la línia de préstecs que regula
aquest article els danys ocasionats per les pluges con-
tínues en el conreu de la maduixa.

Article 5. Avals per als préstecs d’interès bonificat.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb
càrrec als seus pressupostos, pot subvencionar els avals
concedits, si s’escau, per la «Societat Anònima Estatal
de Caució Agrària» (SAECA), quan aquests siguin neces-
saris per a la concessió dels préstecs d’interès bonificat
que preveu l’article 4 d’aquest Reial decret llei.

L’import de la subvenció s’ha de destinar a satisfer
el cost de l’aval corresponent a la comissió de gestió,
que s’ha d’acordar amb SAECA, per una quantia no supe-
rior a l’1 per 100 anual del saldo viu del préstec avalat.

Aquesta subvenció és compatible amb la que les
comunitats autònomes puguin concedir, si s’escau, als
mateixos beneficiaris i els préstecs avalats, aplicable a
un altre component del cost de l’aval.

Article 6. Préstecs de campanya.

S’estableix una bonificació d’interessos als préstecs
de campanya a un termini màxim d’un any, que con-
cedeixin les entitats financeres a les associacions o orga-
nitzacions de productors i cooperatives agràries del sec-
tor de la maduixa en àmbits territorials concrets de les
províncies de Huelva, Cadis i Sevilla, del sud-oest de
la Comunitat Autònoma d’Andalusia, que s’han de deli-
mitar, afectat pels efectes de les pluges contínues, amb
la finalitat de finançar l’adquisició d’entrades per sub-
ministrar als seus socis i a tercers, amb els límits legals
establerts en aquest últim cas.

La bonificació màxima d’interès amb càrrec als pres-
supostos del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
és del 50 per 100 del tipus d’interès dels préstecs, sense
sobrepassar 2 punts percentuals, i el volum màxim de
préstec d’interès bonificat es fixa en 10.000 milions de
pessetes.

Article 7. Punts de subministrament d’aigua.

1. Per tal d’atendre les necessitats d’aigua de les
explotacions ramaderes de règim extensiu, en què la
sequera hagi exhaurit les fonts de subministrament habi-
tuals, s’autoritza el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació per efectuar, amb caràcter d’emergència, les
obres necessàries per construir punts de subministra-
ment, dels quals són beneficiaris els municipis afectats,
sens perjudici de la competència del Ministeri de Medi
Ambient en aquesta matèria. Aquestes obres tenen la
consideració de les que preveu el paràgraf a) de l’arti-
cle 61 i concordants de la Llei de reforma i desenvo-
lupament agrari.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en
coordinació amb les comunitats autònomes, ha d’arti-
cular l’aplicació del que disposa l’apartat anterior.

Article 8. Quotes de la Seguretat Social.

1. Els treballadors per compte propi inclosos en el
règim especial agrari de la Seguretat Social, i els titulars
d’explotacions agràries inclosos en el règim especial de
treballadors autònoms, en les zones afectades per la
sequera o per altres adversitats climàtiques, en els ter-
mes que preveu l’article 1, gaudeixen d’una moratòria
de dos anys, sense interès, en el pagament de les quotes
fixes mensuals corresponents als mesos de juliol a
desembre de 2000, ambdós inclosos, amb dret a devo-
lució, si s’escau, de les ja ingressades.

Així mateix, es concedeix una moratòria de dos anys,
sense interès, en el pagament de les quotes del règim
especial agrari de la Seguretat Social i del règim especial
de treballadors autònoms, per les jornades reals en amb-
dós règims, corresponents als mesos de juliol a desembre
de 2000, amb dret a devolució, si s’escau, de les ja
abonades.

2. La moratòria i, si s’escau, la devolució de les quo-
tes, han de ser so�icitades pels afectats dins del termini
que a aquest efecte fixi el Ministeri de Treball i Afers
Socials.

Article 9. Modificació en el rendiment net de l’activitat
agrària a efectes de tributació de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

Per a les explotacions i activitats agràries situades
i efectuades en les zones a què es refereix l’article 1,
d’acord amb les previsions que conté l’article 35.4.1 del
Reglament de l’impost de la renda de les persones físi-
ques, el Ministeri d’Hisenda, en vista de l’informe del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, autoritzarà,
amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de
rendiment net, a què es refereix l’Ordre de 7 de febrer
de 2000, que desplega per a l’any 2000 el règim d’es-
timació objectiva de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques.

Article 10. Finançament.

El cost de les mesures que preveu aquest Reial decret
llei es finança amb càrrec a les dotacions pressupostàries
existents en el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació o en l’organisme autònom Entitat Estatal d’Asse-
gurances Agràries, inclosos els romanents dels crèdits
extraordinaris i les transferències de crèdit procedents
dels reials decrets 11/1999 i 20/1999. A aquests efec-
tes, el ministre d’Hisenda autoritza els expedients de
modificacions pressupostàries que siguin procedents,
sense que els siguin aplicables les limitacions que esta-
bleixen l’article 70 del text refós de la Llei general pres-
supostària, i l’article 11.dos i tres de la Llei 54/1999,
de 29 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2000.

Disposició addicional primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de l’article
149.1.1a, 13a i 17a de la Constitució, que atribueix a
l’Estat la competència exclusiva en matèria de regulació
de les condicions bàsiques sobre igualtat de drets dels
espanyols, bases i coordinació de la planificació general
de l’activitat econòmica i règim de la Seguretat Social.

Disposició addicional segona. Compatibilitat dels ajuts.

Els ajuts que regula aquesta disposició són compa-
tibles amb els que, si s’escau, estableixin les comunitats
autònomes afectades amb la mateixa finalitat, i s’han
de respectar, en tot cas, els límits establerts a aquest
efecte per les directrius comunitàries sobre ajuts estatals
al sector agrari.
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Disposició final primera. Habilitació.

El Govern i els titulars dels departaments ministerials,
en l’àmbit de les seves competències, han de dictar les
disposicions i adoptar les mesures necessàries per a
l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Validesa de les resolucions de
concessió d’ajuts.

La validesa de les resolucions de concessió dels ajuts
està condicionada al fet que s’hagi produït una decisió
positiva de la Comissió Europea sobre aquestes reso-

lucions, d’acord amb el que estableix l’article 88.3 del
Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el ”Butlletí Oficial de l’Estat”.

Palma de Mallorca, 4 d’agost de 2000.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


