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t) Espais comuns o finestretes úniques: sistemes o
canals (oficines integrades, atenció telefònica, pàgines a
Internet i altres) als quals els ciutadans es poden dirigir per
accedir a les informacions, tràmits i serveis públics determinats per acord entre diverses administracions.
u) Activitat de servei: qualsevol activitat econòmica
per compte propi, prestada normalment a canvi d’una
remuneració.
v) Prestador d’activitat de servei: qualsevol persona
física o jurídica que ofereixi o presti una activitat de servei.
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REIAL DECRET LLEI 5/2007, de 22 de juny, pel
qual s’adopten mesures urgents per reparar
els danys causats per les inundacions produïdes per les tempestes de pluja, calamarsa i
vent que han afectat en la segona quinzena del
mes de maig de 2007 diverses comunitats
autònomes. («BOE» 150, de 23-6-2007.)

Durant la segona quinzena del mes de maig de 2007
fortes tempestes de pluja, vent i calamarsa van assolar
gran part d’Espanya, amb especial incidència a la zona
centre de la península.
A la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa es va
produir un fenomen meteorològic singular, en formar-se
una tempesta estacionària que va provocar pluges constants i continuades sobre una determinada zona, i va afectar amb especial gravetat alguns municipis com Alcázar
de San Juan, Villarubia de los Ojos i Daimiel, a la província de Ciudad Real, i Madridejos, Camuñas, Consuegra i
Villacañas, a la província de Toledo. A la província de
Jaén, les inundacions van tenir una incidència significativa en poblacions com La Puerta de Segura, Puente
Génave o Santiago-Pontones, danys que s’han reproduït
en altres llocs del territori nacional.
Els fets descrits han produït danys en infraestructures
de titularitat pública, així com en béns privats, especialment habitatges. D’altra banda, aquestes inundacions
han afectat també grans extensions en cultius, fonamentalment en vinyes, cereals, oliverars i cultius hortícoles,
tant de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa,
com de Castella i Lleó, Extremadura i Madrid. És de ressaltar, per comprendre l’excepcionalitat d’aquests fets
que, a províncies com Toledo o Ciudad Real, no es registraven índexs de precipitació d’aquesta envergadura des
de mitjan segle passat.
D’altra banda, cal ressaltar que les explotacions agrícoles també s’han vist sotmeses a determinats fenòmens
extraordinaris assimilables a desastres naturals a la Regió
de Múrcia amb motiu dels forts vents que es van registrar
durant els dies 7 i 8 de març, que van provocar greus
danys en la collita de produccions primerenques i extraprimerenques, que no es trobaven emparats per la cobertura del sistema d’assegurances agràries.
Amb la finalitat de donar una resposta immediata a la
greu situació generada per aquestes inundacions, el
Govern de la Nació va acordar la tramitació urgent dels
procediments de caràcter ordinari que ja té previstos
davant situacions de caràcter similar. En aquest sentit, el
passat dia 25 de maig de 2007, el Consell de Ministres va
acordar l’aplicació del Reial decret 307/2005, de 18 de
març, modificat pel Reial decret 477/2007, de 13 d’abril, a
aquests fets, amb la finalitat d’agilitar la realització de les
valoracions i la tramitació de les subvencions que permetran fer arribar als ciutadans les ajudes pal·liatives necessàries per restaurar la normalitat en una primera fase de
l’emergència.

2937

No obstant això, i una vegada que s’ha pogut portar a
terme una correcta avaluació dels danys produïts, s’ha
comprovat que hi ha sectors de l’activitat econòmica
necessitats de mesures complementàries de caràcter fiscal o laboral. Així mateix, es constata que, després de les
actuacions de caràcter immediat de les entitats locals, les
despeses de les quals seran subvencionades a través de
les ajudes d’emergència abans esmentades, que gestiona
el Ministeri de l’Interior, és necessari emprendre reparacions o reposicions d’infraestructures de titularitat municipal, per a la qual cosa ha d’habilitar-se una línia d’ajudes
amb aquesta finalitat, gestionada pel Ministeri d’Administracions Públiques.
Amb tot això es pretén, en definitiva, afavorir el restabliment dels serveis, la reparació de danys produïts i la
tornada a la normalitat de les zones sinistrades per les
inundacions.
Per tant, l’objectiu d’aquesta norma és aprovar, amb
caràcter urgent, un catàleg de mesures que afecten diversos departaments ministerials i abracen aspectes molt
diferents, ja que mentre que unes es dirigeixen a disminuir les càrregues tributàries, altres, com la concessió de
crèdits privilegiats, intenten pal·liar l’impacte en les
empreses i particulars afectats.
D’altra banda, les pèrdues de producció ocasionades
per les esmentades tempestes, vents i inundacions en els
cultius i territoris afectats configuren, per la magnitud
dels danys ocasionats, una situació de desastre natural,
en els termes que estableixen les directrius comunitàries
sobre ajudes estatals al sector agrari i en el Reglament
(CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre
de 2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a
les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses
dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual
es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001.
Tenint en compte que aquestes contingències no
tenen cobertura completa en el marc de l’assegurança
agrària combinada, es fa necessari arbitrar mesures palliatives adequades, de conformitat amb la naturalesa i
incidència dels danys ocasionats en les produccions dels
territoris afectats i en les rendes dels agricultors.
En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució, a proposta de la vicepresidenta
primera del Govern i ministra de la Presidència, del vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia i
Hisenda i dels ministres de l’Interior, de Foment, de Treball i Afers Socials, d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
d’Administracions Públiques i de Medi Ambient i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 22 de juny de 2007,
D I S P O S O:
Article 1. Àmbit d’aplicació.
1. Les mesures que estableix aquest Reial decret llei
s’han d’aplicar a la reparació dels danys ocasionats per
les inundacions derivades de les tempestes de pluja, vent
i calamarsa que han afectat les comunitats autònomes de
Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i Madrid,
així com la província de Jaén durant l’última quinzena del
mes de maig de 2007 i els danys ocasionats pels forts
vents a la Regió de Múrcia durant el mes de març.
Els termes municipals i nuclis de població afectats als
quals concretament siguin aplicables les mesures
al·ludides es determinen per Ordre del ministre de l’Interior.
2. Als efectes d’aquestes actuacions reparadores,
s’entenen també inclosos els altres termes municipals o
nuclis de població en què, per a la correcta execució de
les obres necessàries, siguin imprescindibles les actuacions dels departaments ministerials competents.
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Article 2. Subvencions per danys en infraestructures
municipals i xarxa viària de les diputacions provincials.
1. Als projectes que executin les entitats locals en els
termes municipals i nuclis de població als quals es fa referència a l’article anterior, relatius a les obres de reparació
o restitució d’infraestructures, equipaments i installacions i serveis de titularitat municipal i a la xarxa viària
de les diputacions provincials, se’ls ha d’aplicar el tràmit
d’urgència, i l’Estat els pot concedir una subvenció de fins
al 50 per cent del seu cost.
2. Es faculta el titular del Ministeri d’Administracions
Públiques per proposar el pagament de les subvencions
que preveu l’apartat anterior, en la part que finança l’Administració General de l’Estat, fins a un import màxim de
10.000.000 euros, amb càrrec al crèdit extraordinari que, a
aquests efectes, s’habiliti, amb el caràcter d’incorporable,
en els pressupostos del departament esmentat.
3. De la mateixa manera, es faculta el titular del
Ministeri d’Administracions Públiques per establir el procediment per a la concessió de les subvencions esmentades, així com el seu 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 infraestructures públiques
restants.
Es faculta els titulars dels departaments ministerials
competents per raó de la matèria per declarar zona d’actuació especial les àrees afectades, a fi que els departaments esmentats, els seus organismes autònoms i entitats públiques dependents d’aquests puguin portar a
terme les restauracions que escaiguin. Als efectes indicats, es declaren d’emergència les obres indispensables
que han d’executar aquests departaments per reparar els
danys directament causats per les inundacions en infraestructures de titularitat estatal compreses en el seu àmbit
de competències.
Article 4. Indemnització de danys en produccions agrícoles i ramaderes.
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tils, explotacions agràries, locals de treball i similars,
danyats com a conseqüència directa de les inundacions,
quan s’acrediti que tant les persones com els béns que hi
estan ubicats hagin hagut de ser objecte de reallotjament
total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a
la reparació dels danys soferts, o les destrosses en collites
constitueixin sinistres no coberts per cap fórmula d’assegurament públic o privat.
2. Es concedeix una reducció a l’impost sobre activitats econòmiques corresponent a l’exercici de 2007 a les
indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils i professionals amb locals de negocis o béns afectes a
aquesta activitat que hagin estat danyats com a conseqüència directa de les inundacions, sempre que hagin
hagut de ser objecte de reallotjament o s’hagin produït
danys que obliguin al tancament temporal de l’activitat.
La reducció indicada ha de ser proporcional al temps
transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reiniciament en condicions
de normalitat, ja sigui en els mateixos locals o en altres
habilitats a aquest efecte, sense perjudici de considerar,
quan la gravetat dels danys produïts doni origen a això, el
supòsit de cessament en l’exercici de l’activitat, que
esdevé efectiu des del dia 31 de desembre de 2006.
3. Les exempcions i reduccions de quotes en els tributs assenyalats en els apartats anteriors comprenen la
dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquests.
4. Els contribuents que, tenint dret als beneficis establerts en els apartats anteriors, hagin satisfet els rebuts
corresponents a l’exercici fiscal esmentat poden demanar
la devolució de les quantitats ingressades.
5. Estan exemptes de les taxes de la Prefectura Central de Trànsit que estableix la Llei 16/1979, de 2 d’octubre,
la tramitació de les baixes de vehicles, sol·licitades com a
conseqüència dels danys produïts per les inundacions, i
l’expedició de duplicats de permisos de circulació o de
conducció destruïts o extraviats per les causes esmentades.
6. La disminució d’ingressos en tributs locals que els
apartats anteriors d’aquest article produeixin en els ajuntaments i diputacions provincials es compensarà amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat, de conformitat amb el que estableix 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.

Són objecte d’indemnització els danys causats per les
adversitats climàtiques emparades per aquest Reial
decret llei, en les explotacions agrícoles i ramaderes que,
tenint pòlisses en vigor emparades pel Pla d’Assegurances Agràries, hagin patit pèrdues per danys en les seves
produccions no coberts per les línies d’assegurances
agràries combinades.
No obstant això, per al cas de produccions que en les
dates del sinistre no hagi finalitzat el període de contractació de l’assegurança corresponent, també poden percebre les indemnitzacions anteriors sempre que l’agricultor
hagi contractat l’assegurança corresponent a les produccions esmentades en l’exercici anterior.
També es pot percebre indemnització pels danys causats sobre produccions no incloses en el vigent Pla Anual
d’Assegurances, excepte que les produccions afectades
estiguin garantides per una assegurança no inclosa en el
Sistema d’Assegurances Agràries Combinades.
Les indemnitzacions esmentades han d’anar destinades als titulars de les explotacions que, estant ubicades
en l’àmbit assenyalat a l’article 1, hagin patit pèrdues
superiors al 30 % de la producció, d’acord amb els criteris
establerts per la Unió Europea en aquest sentit.

Per a les explotacions i activitats agràries, que es duen
a terme a les zones que determini l’ordre que es dicti en
desplegament de l’article 1 d’aquest Reial decret llei, i de
conformitat 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 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 Alimentació, pot autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net als quals fa
referència l’Ordre EHA/804/2007, de 30 de març, per la
qual es desenvolupa, 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 5. Beneficis fiscals.

Article 7. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Es concedeix l’exempció de les quotes de l’impost
sobre béns immobles corresponents a l’exercici de 2007
que afectin habitatges, establiments industrials i mercan-

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tinguin la seva causa en els danys produïts per les inundacions tenen la consideració de provinents d’una situació

Article 6. Reduccions fiscals especials per a les activitats
agràries.
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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 Tresoreria General de la Seguretat Social
pot exonerar l’empresari de l’abonament de les quotes a
la Seguretat Social en el primer supòsit mentre duri el
període de suspensió, i es manté la condició del període
esmentat com efectivament cotitzat pel treballador. En els
casos en què es produeixi extinció del contracte, les
indemnitzacions dels treballadors són a càrrec del Fons
de Garantia Salarial, amb els límits legalment establerts.
En els expedients en què es resolgui favorablement la
suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball sobre la base de circumstàncies excepcionals, l’autoritat laboral pot autoritzar que el temps en què
es percebin 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 portin la seva causa immediata en les inundacions, no es computi als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Igualment, pot autoritzar que rebin prestacions per desocupació els
treballadors inclosos en els expedients esmentats que no
disposin dels períodes de cotització necessaris per tenir-hi
dret.
2. Les empreses i els treballadors per compte propi,
inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, poden
sol·licitar i obtenir, prèvia justificació dels danys soferts,
una moratòria de fins a un any sense interès al pagament
de les cotitzacions a la Seguretat Social, incloses jornades
reals, corresponents als mesos d’abril i maig de 2007,
excepte en el cas dels treballadors del Règim Especial de
Treballadors Autònoms, que correspondria als mesos de
maig i juny de 2007.
3. Els cotitzants a la Seguretat Social que tinguin dret
als beneficis establerts en els apartats anteriors i hagin
satisfet les quotes corresponents a les exempcions o a la
moratòria de què es tracti poden demanar la devolució de
les quantitats ingressades, inclosos, si s’escau, els interessos de demora, els recàrrecs i costes corresponents. Si
el que tingui dret a la devolució és deutor a la Seguretat
Social per quotes corresponents a altres períodes, el crèdit per la devolució s’ha d’aplicar al pagament de deutes
pendents amb la Seguretat Social en la forma que legalment escaigui.
4. Per portar a terme les obres de reparació dels
danys causats, les administracions públiques i les entitats
sense ànim de lucre poden sol·licitar dels Serveis 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. Als efectes que preveu l’article 72 del text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
tenen la consideració d’obres, serveis, adquisicions o
subministraments d’emergència els de reparació o manteniment del servei d’infraestructures i equipaments, així
com les obres de reposició de béns perjudicats per la
catàstrofe, sigui quina en sigui la quantia.
2. A aquests mateixos efectes, s’inclouen, en tot cas,
entre les infraestructures les hidràuliques, les carreteres i,
en general, qualsevol que hagi resultat afectada per les
inundacions.
3. Es declara urgent l’ocupació dels béns afectats per
les expropiacions derivades de la realització de les obres
a què fa referència aquest article, als efectes que estableix
l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954.
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4. En la tramitació dels expedients de contractació
no inclosos a l’article 129.2 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, s’ha de dispensar el requisit previ de disponibilitat de terrenys, sense
perjudici que la seva ocupació efectiva no es faci fins a la
formalització de l’acta d’ocupació.
Article 9. Ajudes a particulars per danys personals i
materials.
A les ajudes personals per mort, a particulars per
danys en habitatge habitual i béns de primera necessitat,
així com les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal i titulars d’establiments industrials, mercantils i de serveis, els és aplicable el procediment de
concessió previst en el Reial decret 307/2005, de 18 de
març, pel qual es regulen les subvencions en atenció 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 despeses
d’emergència.
1. A les subvencions que concedeixi el Ministeri de
l’Interior a entitats locals per despeses d’emergència, els
és aplicable el que estableix el Reial decret 307/2005, de
18 de març, per aquest concepte. No tenen per objecte les
reparacions o reposicions de caràcter infraestructural que
preveu l’article 2 d’aquest Reial decret llei; això no obstant
es poden subvencionar les actuacions inajornables que,
incidint en el mateix àmbit d’aplicació a què fa referència
aquest article, s’hagin portat a terme amb la finalitat de
garantir el funcionament dels serveis públics essencials i
per garantir la vida i seguretat de les persones.
2. A aquests efectes, s’estableix 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 que preveu l’article
9 d’aquest Reial decret llei, el qual comença a comptar a
partir de l’endemà de la publicació, en el «Butlletí Oficial
de l’Estat», de l’ordre que es dicti en desplegament de
l’article 1 d’aquest Reial decret llei, sense perjudici de la
continuació de la tramitació dels procediments de concessió d’aquestes ajudes que s’hagin iniciat amb posterioritat a la finalització dels fets causants.
3. Les ajudes que es concedeixin en aplicació del
que preveu aquest article i en l’anterior s’han de finançar
amb càrrec als crèdits 16.01.134M.482 i 16.01.134M.782
«Transferències corrents i de capital a famílies i institucions sense fins de lucre per a atencions de tot ordre
motivades per sinistres, 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 ordre motivades per sinistres, catàstrofes
o altres de reconeguda urgència», dotats, amb caràcter
d’ampliables, en el vigent pressupost del Ministeri de l’Interior.
Article 11. Línies preferencials de crèdit.
S’instrueix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la seva
condició d’agència financera de l’Estat, per instrumentar
una línia de préstecs de mediació per import de 5.000.000
euros, que pot ser ampliada pel Ministeri d’Economia i
Hisenda en funció de l’avaluació dels danys i de la
demanda consegüent, per a la qual cosa utilitzarà la
mediació de les entitats financeres amb implantació en
les comunitats autònomes afectades, amb les qual ha de
subscriure els convenis de col·laboració corresponents.
Les delegacions del Govern i el Consorci de Compensació d’Assegurances han de remetre a l’Institut de Crèdit
Oficial una relació de les empreses, físiques o jurídiques,
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potencialment beneficiàries d’aquesta línia de préstecs,
amb expressió de la seva identificació i de l’import màxim
dels danys avaluats.
Aquestes línies de préstec, que tenen 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 treball de professionals que s’hagin vist danyats com a conseqüència de les inundacions, s’han de materialitzar en
operacions de préstec concedides per les entitats financeres esmentades, les característiques de les quals han de
ser:
a. Import màxim: el del dany avaluat per la Delegació, en les comunitats autònomes afectades, o Subdelegació del Govern de la província corresponent o, si s’escau, pel Consorci de Compensació d’Assegurances,
descomptat, si s’escau, l’import del crèdit que hagin
pogut subscriure amb càrrec a línies de crèdit preferencials a establir per iniciativa de les comunitats autònomes
respectives.
b. Termini: 5 anys, inclòs 1 de carència del principal.
c. Interès: el tipus de cessió per l’ICO a les entitats
financeres és de l’1,50 per cent TAE, amb un marge màxim
d’intermediació per a aquestes del 0,50 per cent. En conseqüència, el tipus final màxim per al prestatari és del 2
per cent TAE.
d. Tramitació: les sol·licituds han de ser presentades
a l’entitat financera mediadora, la qual ha de decidir sobre
la concessió del préstec, i el risc de l’operació és a càrrec
seu.
e. Vigència de la línia: el termini per a la disposició
de fons acaba el 31 de desembre de 2007.
La instrumentació de la línia de préstecs a què fa referència aquest article la porta a terme l’Institut de Crèdit
Oficial, en l’exercici de les funcions a què es refereix la
disposició addicional sisena, 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 suposi el
diferencial entre el cost de mercat de l’obtenció dels
recursos i el tipus abans esmentat de l’1,50 per cent es
cobreix amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

2. El Consorci té dret a l’abonament per part de l’Administració General de l’Estat dels treballs de peritatge
conforme al barem d’honoraris professionals que el Consorci esmentat tingui aprovat per als seus perits taxadors
d’assegurances.
3. Per facilitar la tramitació de les ajudes i la valoració dels danys, l’Administració competent i el Consorci de
Compensació d’Assegurances es poden transmetre les
dades sobre beneficiaris de les ajudes i indemnitzacions
que concedeixin, les seves quanties respectives i els béns
afectats.

Article 12. Comissió Interministerial.

Als efectes que preveu l’article 3, es declaren d’emergència les obres que ha d’executar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per reparar els danys causats en
infraestructures públiques titularitat de les comunitats de
regants, compreses en el seu àmbit de competència.

1. Es crea la Comissió Interministerial per a l’aplicació de les mesures establertes en aquest Reial decret llei,
presidida 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 Afers Socials, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de la
Presidència, d’Administracions Públiques, de Medi Ambient i d’Habitatge, així com de les delegacions del Govern
en les comunitats autònomes afectades.
Participen igualment a la Comissió, un representant
del Consorci de Compensació d’Assegurances i un altre
de l’Institut de Crèdit Oficial.
2. El seguiment de les mesures previstes en aquest
Reial decret llei el porta a terme la Comissió a què fa referència l’apartat anterior, en coordinació amb les autoritats
de les comunitats autònomes afectades, a través de les
delegacions del Govern.

Article 14. Convenis amb altres administracions públiques.
L’Administració General de l’Estat pot establir amb les
comunitats autònomes i amb altres administracions
públiques els convenis de col·laboració que exigeixi l’aplicació d’aquest Reial decret llei.
Disposició addicional primera. Límits de les ajudes.
El valor de les ajudes concedides en aplicació d’aquest
Reial decret llei, pel que fa a danys materials, no pot 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 conceptes, puguin concedir altres organismes públics, nacionals o internacionals, o corresponguin en virtut de l’existència de pòlisses d’assegurament.
Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.
El cost de les mesures que preveu aquest Reial decret
llei es finança amb càrrec als pressupostos dels respectius departaments ministerials, amb excepció de les actuacions que regulen els articles 2 i 4, per a les quals s’han
d’habilitar els crèdits extraordinaris corresponents, que
de conformitat amb el que estableix l’article 50.1.b) de la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària,
es financen amb càrrec al Fons de contingència d’execució pressupostària.
Disposició addicional tercera. Danys en infraestructures
públiques titularitat de les comunitats de regants.

Disposició addicional quarta. Avançaments d’ajudes vinculades a determinats préstecs per a la millora i modernització d’estructures agràries.
En els termes municipals afectats, amb caràcter preferent, es pot efectuar 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 estructures de producció de les explotacions agràries, dels expedients dels quals es disposi de la corresponent certificació
final de compliment de compromisos i realització d’inversions.

Article 13. Consorci de Compensació d’Assegurances.

Disposició addicional cinquena. Convenis de col·laboració
per a la restauració de parcel·les de vinya i altres cultius
llenyosos.

1. Les valoracions de danys a què fan referència els
articles 9 i 11 d’aquest Reial decret llei les ha d’efectuar el
Consorci de Compensació d’Assegurances, quan així ho
sol·liciti prèviament el delegat o subdelegat del Govern
del territori afectat.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot subscriure amb les administracions públiques, autonòmiques i
locals de les comunitats autònomes afectades per les inundacions, els convenis de col·laboració necessaris per a la
identificació i finançament de les actuacions necessàries
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per a la restauració de les parcel·les de vinya i altres cultius
llenyosos que s’hagin vist afectades en el seu potencial
productiu.
Disposició addicional sisena. Caràcter de les ajudes a
efectes comunitaris.
Als efectes del que estableix el Reglament (CE) 1857/
2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre
aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat d’ajudes estatals
per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles, els fenòmens climàtics adversos que van tenir lloc en les dates i àmbits territorials establerts en aquest Reial decret llei es declaren assimilables a
catàstrofe natural.
Disposició final primera. Facultats de desenvolupament.
El Govern i els diferents titulars dels departaments
ministerials, en l’àmbit de les seves competències, han de
dictar les disposicions necessàries i establir els terminis
per a l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 22 de juny de 2007.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
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REIAL DECRET 812/2007, de 22 de juny, sobre
avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient en relació amb l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics
policíclics. («BOE» 150, de 23-6-2007.)

La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre
de 1996, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire
ambient, va establir amb caràcter general el règim jurídic
sobre la contaminació atmosfèrica en l’àmbit de la Unió
Europea, mitjançant l’adopció de criteris per a l’harmonització de les tècniques d’avaluació, i va definir els objectius de qualitat que s’havien d’assolir mitjançant una planificació adequada.
Aquesta planificació, que s’ha materialitzat en l’adopció de quatre directives específiques, «directives filles»,
sobre diferents contaminants atmosfèrics, com són la
Directiva 1999/30/CE del Consell, de 22 d’abril de 1999,
relativa als valors límit de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen, partícules i plom en l’aire ambient, la Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre els valors límit
per al benzè i el monòxid de carboni en l’aire ambient, la
Directiva 2002/3/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de febrer de 2002, relativa a l’ozó en l’aire ambient,
i finalment la Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a
l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs
aromàtics policíclics en l’aire ambient.
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre
de 1996, ha estat incorporada al nostre ordenament jurídic a través del Reial decret 1073/2002, de 18 d’octubre,
sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient en
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relació amb el diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxids
de nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carboni,
en el qual, a més de recollir-se els preceptes de caràcter
global de la directiva esmentada, es van fixar també les
prescripcions específiques relatives als contaminants
esmentats, i es van incorporar alhora la Directiva
1999/30/CE del Consell, de 22 d’abril de 1999, i la Directiva
2000/69/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de
novembre de 2000.
D’altra banda, la Directiva 2002/3/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2002, va ser
incorporada pel Reial decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó en l’aire ambient.
En resum, aquest és el marc regulador en què s’inscriu la Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 15 de desembre de 2004, que estableix el nou
règim jurídic comunitari sobre els contaminants esmentats, i que s’incorpora al dret intern mitjançant aquest
Reial decret, que s’ha d’entendre completat, per tant, amb
les prescripcions de caràcter general prèviament incloses
en el Reial decret 1073/2002, de 18 d’octubre.
La base legal necessària d’aquest Reial decret es troba
a la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, que exigeix l’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per mantenir la qualitat de
l’aire. Així mateix, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de
sanitat, atribueix a l’Administració de l’Estat, sense detriment de les competències de les comunitats autònomes,
la determinació, amb caràcter general, dels mètodes
d’anàlisi i mesurament dels requisits i condicions mínimes en matèria de control sanitari del medi ambient.
D’acord amb això, i de conformitat amb la normativa
comunitària objecte de transposició, en aquest Reial
decret s’estableixen valors objectiu de concentració de
l’arsènic, del cadmi, del níquel i dels hidrocarburs aromàtics policíclics presents en l’aire, amb la finalitat de protegir la salut de les persones i el medi ambient en el seu
conjunt. S’utilitza el benzo(a)pirè com a indicador del risc
cancerigen dels hidrocarburs aromàtics policíclics en
l’aire ambient.
Aquests valors objectiu no exigeixen mesures que
suposin costos desproporcionats. Pel que fa a les installacions industrials, els valors esmentats no impliquen
l’adopció de mesures que vagin més enllà de l’aplicació
de les millors tècniques disponibles que estableix la
Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats
de la contaminació.
Així mateix, aquest Reial decret estableix mètodes i
criteris d’avaluació i de mesurament de les concentracions i dipòsits dels compostos regulats així com la informació que s’ha de subministrar als ciutadans i a les organitzacions, i la que han de subministrar les comunitats
autònomes i les entitats locals a la Direcció General de
Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi
Ambient, als efectes de la seva posterior remissió a la
Comissió Europea.
Finalment, aquest reglament inclou en la seva disposició final primera la modificació del Reial decret 508/2007,
de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les
autoritzacions ambientals integrades. Es tracta de la
supressió dels llindars per al subministrament d’informació de les indústries sobre les seves emissions de manera
que la informació ambiental disponible per les autoritats
competents sigui completa. Així mateix, l’encapçalament
de la taula de l’annex II de la llista de substàncies en
l’apartat A.1 experimenta una modificació en el mateix
sentit i que completa la supressió esmentada.
Aquesta norma té caràcter bàsic i adopta la forma de
reial decret perquè, atesa la naturalesa de la matèria regulada, resulta un complement necessari per garantir la
consecució de la finalitat objectiva a què respon la competència estatal sobre bases.

