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U. Els apartats 5 i 6 de l’article 23 queden redactats 
de la manera següent:

«5. L’impost sobre productes intermedis és exi-
gible a Les Canàries als tipus impositius següents:

a) Productes intermedis amb un grau alcohòlic 
volumètric adquirit no superior al 15 per 100 vol.: 
26,09 euros per hectolitre.

b) Els altres productes intermedis: 43,47 euros 
per hectolitre.

6. L’impost sobre l’alcohol i begudes derivades 
s’exigeix a Les Canàries al tipus de 649,66 euros per 
hectolitre d’alcohol pur, sense perjudici del que dis-
posen els articles 40 i 41 d’aquesta Llei.»

Dos. L’article 26 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 26. Tipus impositius.
1. L’impost s’exigeix, respecte als productes 

compresos dins del seu àmbit objectiu, d’acord amb 
els epígrafs següents:

Epígraf 1.a). Productes amb un grau alcohòlic 
volumètric adquirit no superior a 1,2 per 100 vol.: 0 
euros per hectolitre.

Epígraf 1.b). Productes amb un grau alcohòlic 
adquirit superior a 1,2 per cent vol. i no superior a 
2,8 per 100 vol.: 2,75 euros per hectolitre.

Epígraf 2. Productes amb un grau alcohòlic 
volumètric adquirit superior a 2,8 per 100 vol. i amb 
un grau Plato inferior a 11: 7,48 euros per hectolitre.

Epígraf 3. Productes amb un grau Plato no infe-
rior a 11 i no superior a 15: 9,96 euros per hectolitre.

Epígraf 4. Productes amb un grau Plato superior 
a 15 i no superior a 19: 13,56 euros per hectolitre.

Epígraf 5. Productes amb un grau Plato supe-
rior a 19: 0,91 euros per hectolitre i per grau Plato.

2. Als efectes del que estableix l’apartat ante-
rior, en la determinació del grau Plato s’admet una 
tolerància de fins a 0,2 graus.»

Tres. L’article 34 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 34. Tipus impositiu.
Sense perjudici del que disposa l’article 23, l’im-

post s’exigeix als tipus impositius següents:
a) Productes intermedis amb un grau alcohòlic 

volumètric adquirit no superior al 15 per 100 vol.: 
33,32 euros per hectolitre.

b) Els altres productes intermedis: 55,53 euros 
per hectolitre.»

Quatre. L’article 39 queda redactat de la manera 
següent:
«Article 39. Tipus impositiu.

L’impost s’exigeix al tipus de 830,25 euros per 
hectolitre d’alcohol pur, sense perjudici del que dis-
posen els articles 23, 40 i 41.»

Cinc. El número 5è dels paràgrafs a) i b) de l’apartat 
2 i l’apartat 4 de l’article 40 queden redactats de la manera 
següent:

«5è Tipus de gravamen. L’impost s’exigeix al 
tipus de 726,54 euros per hectolitre d’alcohol pur. 
Quan l’impost sigui exigible a Les Canàries, el tipus 
ha de ser de 565,66 euros per hectolitre d’alcohol 
pur. El que disposa aquest número s’entén sense 
perjudici del que estableix l’article 41.»

«4. Introducció de begudes derivades fabrica-
des en altres estats membres per petits destil-
ladors.

El tipus aplicable en relació amb les begudes deri-
vades fabricades per productors independents situats 
en altres estats membres que obtenen una producció 
anual que no excedeixi els 10 hectolitres d’alcohol pur, 
és de 726,54 euros per hectolitre d’alcohol pur. Quan 
l’impost sigui exigible a Les Canàries, el tipus ha de ser 
de 565,66 euros per hectolitre d’alcohol pur.»

Sis. L’article 41 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 41. Règim de colliter.
Quan les begudes derivades obtingudes en règim 

de destil·lació artesanal es destinin directament des 
de fàbrica al consum dels colliters, en la forma i amb 
les condicions que s’estableixin per reglament, el 
tipus impositiu aplicable ha de ser de 195,98 euros 
per hectolitre d’alcohol pur. Quan l’impost sigui exigi-
ble a Les Canàries, el tipus aplicable ha de ser de 
151,86 euros per hectolitre d’alcohol pur. L’aplicació 
d’aquests tipus es limita a la quantitat de beguda 
equivalent a 16 litres d’alcohol pur per colliter i any.»

Article tercer. Modificació dels tipus impositius de l’im-
post sobre les labors del tabac.

L’article 60 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’im-
postos especials, queda redactat de la manera següent:

«Article 60. Tipus impositius.
L’impost s’exigeix d’acord amb la tarifa següent:

Epígraf 1. Cigars i cigars petits: 12,71 per 100.
Epígraf 2. Cigarrets: estan gravats simultània-

ment als tipus impositius següents:
a) Tipus proporcional: 54,95 per 100.
b) Tipus específic: 4,20 euros per cada 1.000 

cigarrets.
Epígraf 3. Picadura per cargolar: 38,46 per 100.
Epígraf 4. Les altres labors del tabac: 22,87 per 

100.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de setembre de 2005.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI D’ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES

 15424 ORDRE APU/2872/2005, de 15 de setembre, 
sobre procediment de concessió de subvencions 
per reparar els danys causats per incendis 
forestals a l’empara del Reial decret llei 11/2005, 
de 22 de juliol. («BOE» 223, de 17-9-2005, i 
«BOE» 225, de 20-9-2005.)

Com a conseqüència de les greus sequeres que pateix 
Espanya i les altes temperatures que s’estan registrant en el 
període estival, el risc que es produeixin incendis i que 
aquests tinguin efectes devastadors és extraordinàriament 
alt. Per desgràcia ja s’ha donat alguna d’aquestes situacions.

Per això, el Consell de Ministres, en la reunió del dia 
22 de juliol de 2005, va disposar l’aprovació del Reial 
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decret llei 11/2005, de 22 de juliol («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» número 175, del dia 23 de juliol), pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria d’incendis forestals, convali-
dat per les Corts Generals mitjançant la Resolució de data 
28 de juliol de 2005 («Butlletí Oficial de l’Estat» número 
184, del dia 3 d’agost).

L’article 11 faculta el Ministeri d’Administracions Públi-
ques per proposar el pagament de les subvencions a les 
entitats locals, destinades a les obres de reparació o resti-
tució d’infraestructures municipals, així com de la xarxa 
viària de les diputacions provincials, i per establir el pro-
cediment per fer-ne la concessió, el seguiment i el control, 
en el marc de la cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals.

D’altra banda, l’article 1 del mateix Reial decret llei 
disposa, a l’apartat primer, que les mesures que estableix 
el capítol primer, articles 1 al 12, s’apliquen a les persones 
i els béns afectats per l’incendi ocorregut entre els dies 16 
i 20 de juliol de 2005 a la província de Guadalajara; i que, 
així mateix, el Govern, mitjançant un reial decret, pot 
declarar l’aplicació de les mesures que preveu el capítol 
primer esmentat a altres incendis de característiques 
similars que s’hagin esdevingut o que puguin esdevenir-
se des de l’1 d’abril fins a l’1 de novembre de 2005 (apar-
tat segon, article 1).

Sobre la base d’aquest segon apartat de l’article 1, 
s’ha aprovat el Reial decret 949/2005, de 29 de juliol, pel 
qual s’aproven mesures en relació amb les adoptades en 
el Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, que ha facilitat 
l’aplicació de les mesures urgents que s’hi van adoptar, 
destinades a pal·liar, en la mesura del possible, els danys 
causats per l’incendi a la província de Guadalajara el 16 
de juliol passat, així com a incloure, dins del seu àmbit 
d’aplicació, els danys ocasionats pels incendis que es van 
originar a Extremadura el passat 21 de juliol.

En conseqüència, guiats pels conceptes de racionalit-
zació i millora de l’eficiència, cal establir el procediment 
que s’ha de seguir per a la concessió i la tramitació, no 
només de les subvencions esmentades en el Reial decret 
llei 11/2005 i en el Reial decret 949/2005, sinó també en 
qualsevol altre reial decret que, a l’empara del que preveu 
l’article 1.2 del Reial decret llei, anteriorment esmentat, es 
pugui dictar; així com la informació sobre l’estat d’execu-
ció de les obres i el control de l’aplicació de les subven-
cions a la seva finalitat.

En compliment de la disposició final segona del Reial 
decret llei 11/2005, de 22 de juliol, per la qual es faculten 
els titulars dels diferents departaments ministerials, en 
l’àmbit de les seves competències respectives, perquè 
dictin les disposicions necessàries i estableixin els termi-
nis per a l’execució de les mesures que preveu, disposo:

Primer. Àmbit territorial d’aplicació.–Les subven-
cions objecte de la present Ordre són aplicables:

a) Als municipis i nuclis de població enumerats a 
l’article 1.2.a) i b) del Reial decret 949/2005, de 29 de 
juliol.

b) A qualssevol altres municipis i nuclis de població 
que per haver patit, des de l’1 d’abril de 2005 o patir fins a 
l’1 de novembre de 2005, incendis forestals d’efectes 
catastròfics, determini el Govern mitjançant un reial 
decret, a l’empara del que preveu l’article 1.2 del Reial 
decret llei 11/2005.

Segon. Fins de les subvencions.–Les subvencions que 
estableix aquesta Ordre s’han de destinar a obres de repara-
ció o restitució d’infraestructures municipals i xarxa viària 
de les diputacions provincials de Guadalajara, Càceres i 
Badajoz, així com a qualssevol altres diputacions provin-
cials, cabildos o consells insulars afectats per les declara-
cions que efectuï el Govern, mitjançant un reial decret.

Tercer. Redacció i remissió dels projectes tècnics o 
pressupostos de les obres.

1. En el termini de dos mesos des de la publicació de 
la present Ordre en el «Butlletí Oficial de l’Estat», les dipu-
tacions provincials interessades, d’ofici o, si s’escau, a 
instància dels ajuntaments afectats han de trametre al 
subdelegat del Govern a les províncies respectives els 
projectes tècnics o, quan es tracti d’actuacions que pre-
veu l’article 56 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, els pressupostos cor-
responents a les obres de reparació o restitució.

2. En cas que les diputacions provincials interessa-
des no remetin els projectes tècnics o els pressupostos 
dins del termini indicat, els ajuntaments afectats poden 
fer-ho subsidiàriament, en el termini d’un mes des del 
venciment d’aquell.

Quart. Informe dels projectes tècnics o dels pressu-
postos per la Comissió d’Assistència al Subdelegat del 
Govern.–En el termini de quinze dies des de la finalització 
dels terminis que preveu l’apartat anterior, la Comissió 
d’Assistència al Subdelegat del Govern a les províncies 
interessades ha d’emetre informe sobre els projectes tèc-
nics o pressupostos comprensiu dels aspectes següents:

a) Que la tipologia de les obres correspon a la que 
conté l’apartat segon d’aquesta Ordre.

b) Caràcter de les reparacions o restitucions, relatiu 
a si les obres proposades s’acomoden a les infraestructu-
res preexistents o impliquen alteracions d’aquestes, cas 
en què només són objecte de subvenció les modificacions 
que es considerin necessàries per a la seva millora tèc-
nica. En cas que les variacions introduïdes no es conside-
rin justificades, la Comissió d’Assistència al Subdelegat 
del Govern ho ha de comunicar motivadament a la dipu-
tació provincial, o si s’escau, als ajuntaments afectats.

c) Valoració de les obres i ordre de prioritat entre 
aquestes, atenent criteris de necessitat, a fi de poder ajus-
tar, si les circumstàncies ho requereixen, les disponibili-
tats creditícies a les demandes plantejades.

d) Que les obres que, perquè ho hagi requerit la pres-
tació correcta dels serveis, hagin estat adjudicades a con-
tractistes o la mateixa Administració n’hagi acordat l’execu-
ció directa, abans de l’entrada en vigor de la present Ordre 
ministerial o dels reials decrets pels quals s’incloguin altres 
ens territorials en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 
11/2005, compleixen els requisits damunt indicats.

Cinquè. Assignació de les subvencions.
1. El subdelegat del Govern a les províncies afectades 

ha de trametre a la Direcció General de Cooperació Local, del 
Ministeri d’Administracions Públiques, l’informe que asse-
nyala l’apartat anterior, dins el termini de 10 dies des que 
finalitzi el termini per emetre’l, acompanyat d’una relació 
quantificada i prioritzada dels projectes tècnics o dels pressu-
postos que, havent tingut l’informe favorable de la Comissió 
d’Assistència, hagin de rebre subvenció, mitjançant el model 
que figura com a annex I per a cada entitat local. En la relació 
s’hi han d’assenyalar les obres ja adjudicades d’acord amb el 
que preveu la lletra d) de l’apartat anterior.

2. A la vista de la relació i de l’informe, el director 
general de Cooperació Local, per delegació del secretari 
d’Estat de Cooperació Territorial segons el que disposa 
l’Ordre de delegació de competències del Departament, ha 
d’assignar les subvencions a les diputacions provincials 
interessades, amb la comprovació prèvia de la seva confor-
mitat al que estableix aquesta Ordre. L’assignació de les 
subvencions s’efectua amb càrrec al crèdit que preveu l’ar-
ticle 11 del Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol.
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Sisè. Quantia i límits de la subvenció estatal.
1. La subvenció de l’Estat és de fins al 50 per cent de l’im-

port dels projectes tècnics o dels pressupostos de les obres.
2. La resta de l’import de les obres pot ser finançada 

mitjançant aportacions dels ajuntaments afectats, si s’es-
cau, i de les subvencions que puguin concedir les corres-
ponents diputacions provincials i comunitats autònomes 
interessades.

3. L’import de les subvencions que regula la present 
Ordre en cap cas pot ser de tal quantia que en concurrèn-
cia amb subvencions o ajudes d’altres administracions 
públiques, o d’altres ens públics o privats, nacionals o 
internacionals, superi el cost de l’activitat que ha de dur a 
terme el beneficiari.

Setè. Programa de finançament de les obres.
1. Tenint en compte la relació de projectes amb informe 

favorable de les subdelegacions del Govern a les províncies 
afectades, a què fa referència l’apartat cinquè, les diputaci-
ons provincials han d’elaborar i aprovar un programa de 
finançament, detallat per obres, en què s’especifiquin tots 
els agents de finançament i l’import de les seves respectives 
aportacions, segons el model que consta com a annex II.

2. Aquest programa de finançament ha de ser remès 
per les diputacions provincials a la Direcció General de 
Cooperació Local, en el termini d’un mes des que aquesta 
li hagi notificat la concessió de les subvencions.

Vuitè. Adjudicació, terminació i seguiment de les obres.
1. Les diputacions provincials interessades i, si s’escau, 

els municipis afectats han de procedir a executar les obres. 
Si no han estat adjudicades o la mateixa Administració no 
n’ha acordat l’execució directa en el moment de l’entrada en 
vigor de la present Ordre, els acords d’adjudicació a contrac-
tistes o d’execució directa s’han d’efectuar en el termini de 
quatre mesos des de la notificació de la concessió de les 
subvencions per la Direcció General de Cooperació Local.

2. Les obres han de quedar totalment acabades dins 
l’any següent al del venciment del termini de quatre 
mesos que indica el paràgraf 1 anterior.

3. Les diputacions provincials han de donar compte de 
l’estat d’execució de les obres a la Direcció General de Coope-
ració Local, dins el mes següent al venciment de cada semes-
tre natural, utilitzant a aquest efecte el model de l’annex V.

Novè. Ampliació de terminis.
1. Els terminis que estableix la present Ordre poden 

ser ampliats per la Direcció General de Cooperació Local 
si, segons el seu parer, existeix causa justa, d’ofici o a 
instància de les entitats interessades.

2. La sol·licitud d’ampliació dels terminis esmentats 
s’ha de remetre a la Direcció General de Cooperació Local 
abans del venciment dels establerts amb caràcter general, a 
fi de poder resoldre-la, i s’ha d’aplicar el que disposa l’article 
49.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
4/1999, de 13 de gener. La sol·licitud ha d’expressar la durada 
de la pròrroga que es demana, els motius que la fonamen-
ten i, sempre que sigui possible, la justificació documental. 
Es pot efectuar per mitjans informàtics, electrònics i telemà-
tics sempre que permetin acreditar la seva constància.

3. D’acord amb el que disposa l’article 49.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, les resolucions de pròrrogues 
s’han de notificar als interessats.

Desè. Procediment de pagament.–Amb base en les cer-
tificacions d’adjudicació de les obres subvencionades o en 
els acords d’execució d’aquestes per la mateixa Administra-

ció, segons els models dels annexos III i IV, el Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques ha de lliurar a les diputacions pro-
vincials la totalitat de la subvenció assignada a cada obra.

Les diputacions provincials han de presentar a la Direc-
ció General de Cooperació Local la carta de pagament cor-
responent, en la qual s’ha de consignar la normativa a 
l’empara de la qual s’ha concedit aquella, l’import de la 
subvenció, així com el número d’obra, en el termini de 
trenta dies des de la data de la seva realització.

Onzè. Liquidació de les subvencions.–Les diputa-
cions provincials han de presentar a la Direcció General 
de Cooperació Local la liquidació de les subvencions, dins 
els tres mesos següents a la finalització del termini, gene-
ral o prorrogat, de terminació de les obres, en el model 
que figura a l’annex VI.

Dotzè. Reintegrament de subvencions.–Les subven-
cions que no s’hagin aplicat a la seva finalitat dins el ter-
mini d’execució que estableix l’apartat vuitè han de ser 
reintegrades al Tresor Públic, juntament amb l’interès de 
demora des del moment del seu pagament, de conformi-
tat amb el procediment que estableix el títol II de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Disposició addicional primera. Terminis aplicables per a 
l’obtenció de subvencions per les entitats territorials 
que, a l’empara de l’article 1.2 del Reial decret llei 
11/2005, es puguin incloure en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Ordre, de conformitat amb el que preveu la 
disposició primera b.

Els terminis que fixa la disposició tercera («Redacció i 
remissió dels projectes tècnics o pressupostos de les 
obres») es computen des de l’endemà de la publicació en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat» del Reial decret pel qual se 
les inclogui en l’àmbit d’aplicació de les mesures que pre-
veu el capítol I del Reial decret llei 11/2005.

Comencen a computar-se des de la finalització dels 
terminis que assenyala el paràgraf anterior tots els altres 
esmentats en aquesta Ordre, tendents a l’acompliment 
dels tràmits requerits per obtenir les subvencions, que 
s’estableixen en els apartats següents:

a) Apartat quart, informe dels projectes tècnics o 
pressupostos per les comissions d’assistència al subdele-
gat del Govern.

b) Apartat cinquè, remissió de l’esmentat informe a 
la Direcció General de Cooperació Local, pels subdelegats 
del Govern.

Disposició addicional segona. Referències a altres enti-
tats territorials i òrgans perifèrics.

a) Totes les referències que conté la present Ordre a 
les diputacions provincials, s’entenen fetes als cabildos i 
consells insulars, així com a les comunitats autònomes 
uniprovincials, en el supòsit que mitjançant un reial decret 
i a l’empara del que preveu l’article 1.2 del Reial decret llei 
11/2005, el Govern inclogui en l’àmbit d’aplicació d’aquest 
altres ens territorials.

b) En el supòsit que preveu l’apartat anterior, totes 
les referències fetes als subdelegats del Govern s’entenen 
fetes al delegat del Govern quan sigui procedent.

Disposició final. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 15 de setembre de 2005.

SEVILLA SEGURA

(Aquesta Ordre s’inclou tenint en compte la Correció d’errades 
publicada al «BOE» 225, de 20-9-2005.) 
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