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DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8400

Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per
reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de
2011 a Llorca, Múrcia.

El municipi de Llorca (Múrcia) va patir el passat 11 de maig de 2011 les conseqüències
d’un terratrèmol de 5,1 graus de magnitud segons l’escala de Richter, que va ser precedit
d’un moviment sísmic de 4,5. Es tracta del succés més greu d’aquest tipus ocorregut els
últims anys a Espanya.
L’epicentre s’ha localitzat a la serra de Tercia, al terme municipal de Llorca. El
sisme ha provocat nombrosos danys personals i materials en un radi d’entre 5 i 10
quilòmetres al nord-est del nucli urbà, prop de l’autovia de Múrcia, i s’ha sentit amb
força en diverses poblacions de la regió.
La intensitat d’aquest fenomen ha produït nombroses conseqüències catastròfiques,
entre les quals es pot destacar molt especialment la mort de nou persones. Així mateix,
més de dos centenars de persones van resultar ferides com a conseqüència dels
despreniments de runa que els van sorprendre quan caminaven pels carrers. S’hi afegeix
que milers de persones van ser desallotjades dels seus habitatges i un nombre elevat de
veïns va abandonar els seus domicilis temporalment davant la possibilitat que es
produïssin nous moviments sísmics. També es van registrar danys en edificis i
infraestructures que són de titularitat municipal, en béns del patrimoni cultural i en
nombrosos habitatges.
La magnitud d’aquesta catàstrofe exigeix, des del principi constitucional de solidaritat,
una acció immediata dels poders públics que porti a terme, en primer lloc, l’adopció de
diverses mesures pal·liatives i reparadores que contribueixin al restabliment gradual de la
normalitat a la zona; en segon lloc, la definició dels procediments de coordinació i dels
mecanismes de col·laboració entre els òrgans de l’Administració General de l’Estat, de la
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i de les administracions locals afectades, que
permetin garantir l’execució ràpida d’aquestes mesures, i, finalment, la determinació del
finançament de les despeses que derivin d’aquestes actuacions.
La gravetat dels danys materials produïts, especialment als habitatges de la zona,
així com la possible incidència sobre l’activitat econòmica, fan necessària l’aprovació
de normes excepcionals en relació amb aquests béns i amb l’allotjament provisional
dels damnificats. L’aplicació d’aquestes normes especials comporta la inadequació de
les regles que amb caràcter general, sobre aquesta mateixa matèria, estableix 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, i s’estableix el procediment per a la seva concessió.
En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució, a proposta
del vicepresident primer del Govern i ministre de l’Interior, de la vicepresidenta segona del
Govern i ministra d’Economia i Hisenda, del vicepresident tercer del Govern i ministre de
Política Territorial i Administració Pública, de la ministra de Defensa, del ministre de Foment,
del ministre de Treball i Immigració, de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, del
ministre de la Presidència i de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de maig de 2011,
DISPOSO:
Article 1.

Àmbit d’aplicació.

Les mesures que estableix aquest Reial decret llei s’apliquen a la reparació dels danys
personals i materials ocasionats pels moviments sísmics esdevinguts el dia 11 de maig de
2011 al municipi de Llorca (Múrcia).

Pàg. 1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 115

Dissabte 14 de maig de 2011

Secc. I.

Article 2. Ajudes excepcionals per danys personals en casos de mort i d’incapacitat
absoluta i permanent.
1. En el cas de mort de persones a conseqüència d’aquests fenòmens, per cada
membre mort de la unitat familiar o de convivència es concedeix la quantitat de 18.000
euros, amb les condicions i els requisits que estableix l’article 19 del Reial decret 307/2005,
de 18 de març, i no és aplicable el requisit de dependència econòmica que preveuen els
apartats 19.1.d) i el 19.2 del mateix Reial decret.
2. Es concedeix una quantitat idèntica en el supòsit d’incapacitat absoluta i permanent
del membre de la unitat familiar o de convivència, i n’és el beneficiari la persona declarada
en la situació esmentada.
3. Aquestes ajudes només són procedents quan la mort o incapacitat hagin estat
causades directament pels fets que descriu l’article 1 d’aquest Reial decret llei.
4. El finançament de les ajudes que preveu aquest article es realitza amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 16.01.134 M.482, Per a atencions de qualsevol ordre motivades
per sinistres, catàstrofes o altres d’urgència reconeguda, dotada amb el caràcter d’ampliable
en el pressupost vigent del Ministeri de l’Interior.
Article 3.

Ajudes excepcionals per danys materials.

1.

Es concedeixen ajudes en els supòsits següents:

a)

Per a lloguer d’habitatges i reposició de béns:

1. En els supòsits en què, com a conseqüència del sisme, s’hagi produït la destrucció
total de l’habitatge o bé, a causa del seu mal estat residual, n’hagi estat necessària la
demolició, els seus propietaris, en el supòsit que constitueixi la residència habitual, poden
accedir a un habitatge en règim de lloguer, durant un període màxim de 24 mesos,
prorrogable, si s’escau, fins que sigui possible reconstruir l’habitatge o disposar d’un de
nou, encara que es poden admetre altres fórmules de reallotjament alternatives quan així
resulti necessari.
2. Els qui ocupin com a residència habitual, en règim de lloguer, habitatges que hagin
resultat totalment destruïts o hagin estat demolits, poden accedir a ajudes per lloguer
consistents en l’abonament de la diferència entre les rendes de lloguer de l’anterior habitatge
i del nou habitatge, per un període de temps igual al reflectit en el paràgraf 1.
3. En el supòsit que la rehabilitació o reparació de l’habitatge, en els termes a què es
refereix el paràgraf c), exigeixi el seu desallotjament, es pot accedir igualment a un habitatge
en règim de lloguer, durant un període màxim de 12 mesos, prorrogable, si s’escau, fins
que sigui possible disposar de l’habitatge.
4. La quantia màxima que poden assolir aquestes ajudes no pot superar l’import de
74,13 euros/m2/lloguer any per habitatge i fins a un màxim de 6.671,7 euros/any.
5. Els qui com a conseqüència dels moviments sísmics produïts hagin patit destrucció
o danys en béns de primera necessitat poden percebre, prèvia acreditació d’aquests, una
quantitat màxima de 2.580 euros per reposar-los.
b) Per a les despeses d’emergència en què hagi incorregut l’Ajuntament de Llorca,
derivades d’actuacions imprescindibles i inajornables per garantir la vida i seguretat de
les persones i el funcionament dels serveis públics essencials, i per a les despeses
ocasionades per la prestació personal o de béns o serveis de les persones físiques o
jurídiques que hagin estat requerides per l’autoritat competent en l’àmbit de l’Administració
General de l’Estat amb motiu de la situació d’emergència.
c) Per a reparació, rehabilitació i reconstrucció d’habitatges:
1. En els supòsits en què, com a conseqüència del sisme, s’hagi produït la destrucció
total de l’habitatge, els seus propietaris, en cas que l’habitatge esmentat constitueixi la
residència habitual, poden ser beneficiaris d’una ajuda econòmica per reparar-lo,
rehabilitar-lo i reconstruir-lo, la quantia de la qual queda determinada, en el límit màxim,
pel valor dels danys produïts segons la taxació pericial efectuada o ratificada per l’òrgan
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competent de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, sense que en cap cas l’import
d’aquesta ajuda pugui ser superior al 80% del preu de venda d’un habitatge qualificat de
protecció oficial de règim especial, ubicat a la mateixa localitat que l’habitatge destruït. Als
efectes del còmput d’aquest preu de venda, se suposa una superfície útil de l’habitatge
protegit de 90 metres quadrats, sense traster ni garatge.
2. Si l’habitatge no ha resultat destruït, sinó danyat, la quantia màxima de l’ajuda
econòmica per rehabilitar-lo o reparar-lo, sota els mateixos supòsits que els del paràgraf
anterior, és de 24.000 euros.
3. També poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes previstes per a la reconstrucció,
rehabilitació o reparació d’un habitatge sinistrat els qui l’ocupessin com a residència
habitual, en qualitat d’usufructuaris o arrendataris amb contracte sotmès a pròrroga forçosa.
En aquest cas, als efectes de reconstruir-lo, rehabilitar-lo o reparar-lo, ha de resultar
perceptor de l’ajuda corresponent qui acrediti que és el propietari de l’immoble.
No obstant això, en el cas de comunitats de propietaris, per danys en elements comuns,
el perceptor de l’ajuda ha de ser el representant legal de la comunitat de propietaris.
2. Les ajudes excepcionals per danys materials que estableix aquest article tenen
caràcter extraordinari i es regeixen pel que disposa aquest Reial decret llei. Per concedirles no és aplicable el que estableix sobre aquesta matèria 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, i s’estableix el
procediment per a la seva concessió.
Article 4.

Requisits.

Els particulars que sol·licitin les ajudes que preveu l’article anterior han d’acreditar, per
qualsevol mitjà admissible en dret, que reuneixen els requisits següents:
a) Tenir la residència al municipi de Llorca (Múrcia), i que l’habitatge sinistrat
constitueix el domicili habitual amb anterioritat a la producció del sinistre.
b) Justificar, si s’escau, l’import de les despeses generades per l’arrendament que
hagi resultat necessari com a conseqüència de la situació de l’habitatge destruït o
danyat.
c) Tenir la condició de propietari, usufructuari o arrendatari en els termes que
determina l’article 3.1.a) i c).
Article 5.

Indemnització de danys en produccions i instal·lacions agrícoles i ramaderes.

1. Les indemnitzacions que preveu aquest article es destinen als titulars de les
explotacions agrícoles o ramaderes que, tot i que tinguin pòlisses en vigor emparades pel
Pla d’assegurances agràries combinades per a l’any 2011 i estiguin ubicades a l’àmbit
geogràfic que assenyala l’article 1, hagin patit pèrdues superiors al 20%, d’acord amb els
criteris establerts per la Unió Europea sobre això.
2. Són objecte d’indemnització:
1. A les explotacions ramaderes, les pèrdues produïdes com a conseqüència dels
danys registrats sobre àrees d’aprofitament ramader, sempre que els animals de les
explotacions esmentades estiguin assegurats en qualsevol de les línies d’assegurances
que conté el Pla esmentat.
Addicionalment, a les explotacions ramaderes, són objecte d’indemnització les pèrdues
ocasionades com a conseqüència dels danys registrats sobre sistemes de climatització i
ventilació en instal·lacions tancades. Són compensables tant els danys en aquests
sistemes, com els que s’hagin produït per la mort d’animals per la seva falta de funcionament.
També es compensen els possibles danys que s’hagin ocasionat per aixafament dels
animals.
2. També són objecte d’indemnització els danys registrats en les produccions
agrícoles i ramaderes per a les quals en les dates del sinistre no s’hagi iniciat el període de
contractació de l’assegurança corresponent, sempre que s’hagi contractat aquesta
assegurança en la campanya anterior.
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3. Per a les restants produccions agrícoles i ramaderes, que en el moment de
produir-se els danys disposessin de pòlissa en vigor emparada pel sistema d’assegurances
agràries combinades, s’indemnitzen els danys que no siguin garantibles mitjançant el
sistema esmentat.
En aquest sentit, a les explotacions agrícoles, s’indemnitzen les pèrdues produïdes
com a conseqüència dels danys registrats sobre sistemes i instal·lacions de reg, sobre
hivernacles o emparratges o sobre altres instal·lacions de protecció o conducció de les
produccions. Són compensables tant els danys sobre les instal·lacions esmentades, com
els que s’hagin produït per la caiguda d’aquestes sobre les produccions agrícoles.
4. Finalment, són objecte d’indemnització els danys originats pels moviments sísmics
en les produccions agrícoles i ramaderes no incloses en el vigent Pla d’assegurances
agràries combinades, excepte en cas que les produccions esmentades estiguin garantides
per alguna altra modalitat d’assegurament.
5. Les pèrdues registrades a les explotacions ramaderes, com a conseqüència dels
danys produïts sobre àrees d’aprofitament ramader, són compensades amb unes
indemnitzacions en concepte de despeses extraordinàries per a l’alimentació dels
animals.
Per determinar la indemnització en les produccions agrícoles es valoren les pèrdues
registrades sobre la producció esperada en la campanya. Per al cas de produccions
agrícoles llenyoses s’ha de tenir en compte, a més, una compensació equivalent al cost de
reposició de les plantacions afectades i la possible repercussió que es pugui originar a la
collita de les pròximes campanyes.
Per a les restants produccions, la indemnització a percebre es determina tenint en
compte, en la mesura que siguin aplicables, les condicions i els procediments que estableix
el sistema d’assegurances agràries.
El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en coordinació amb la Comunitat
Autònoma, ha d’establir el procediment per determinar totes les indemnitzacions que
preveu aquest punt i la seva quantia màxima.
Article 6.

Límit i compatibilitat de les ajudes.

El valor de les ajudes concedides en aplicació d’aquest Reial decret llei, pel que fa als
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,
pel mateix concepte, puguin concedir altres organismes públics, nacionals o internacionals,
o que corresponguin en virtut de l’existència de pòlisses d’assegurament.
Article 7.

Comissió mixta.

Per a la valoració, determinació i quantia de les ajudes concedides a particulars, en
virtut de les sol·licituds presentades, per arrendament, reconstrucció, rehabilitació o
reparació d’habitatges que constitueixin el seu domicili habitual, es crea una comissió
mixta copresidida pel delegat del Govern a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia
i el conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori de la dita Comunitat Autònoma,
i composta per un representant de l’Administració General de l’Estat, un representant de
l’Administració autonòmica i un representant de l’Ajuntament de Llorca.
Aquesta comissió mixta, atenent criteris d’equitat, després de valorar les despeses i
els danys acreditats i la situació econòmica i social de cada sol·licitant, ha d’elevar a
l’òrgan competent per emetre resolució una proposta individualitzada motivada en relació
amb l’ajuda que se sol·licita, així com sobre la quantia que s’hagi de concedir en cas de
proposta favorable, que en cap cas pot superar els límits que estableix per a cada supòsit
l’article 3.
La comissió mixta esmentada pot sol·licitar del Consorci de Compensació
d’Assegurances la informació de què disposi aquesta entitat pública sobre les valoracions
de danys que hagi realitzat i la quantia de les indemnitzacions que hagi abonat. El
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Consorci de Compensació d’Assegurances queda autoritzat per cedir-la, d’acord amb el
que disposa l’article 11.2.a) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
Així mateix, la resolució corresponent ha de determinar el termini màxim d’execució de
les obres a les quals es destina l’ajuda. El termini màxim per a la reconstrucció o rehabilitació
de l’habitatge és de 24 mesos i el termini màxim per a la reparació de danys és de 12
mesos. Aquests terminis es poden ampliar per causes excepcionals que expressament
autoritzi la comissió mixta.
Article 8.

Finançament de les ajudes excepcionals per danys materials.

1. Les ajudes que preveu l’article 3.1.a) les finança en un 50% l’Administració
General de l’Estat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.01.134 M.482, Per a
atencions de qualsevol ordre motivades per sinistres, catàstrofes o altres d’urgència
reconeguda, dotada amb el caràcter d’ampliable, en el pressupost vigent del Ministeri
de l’Interior, i, si s’escau, el restant 50%, les altres administracions públiques segons
els acords que s’assoleixin.
2. Les ajudes que preveu l’article 3.1.b) són pagades en la seva totalitat per l’Administració
General de l’Estat, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 16.01.134 M.461, A
corporacions locals per a atencions de qualsevol ordre motivades per sinistres, catàstrofes o
altres d’urgència reconeguda, i 16.01.134 M. 471, A empreses privades per activitats
realitzades a requeriment de l’autoritat competent en situacions d’emergència, dotades, amb
el caràcter d’ampliables, en el pressupost vigent del Ministeri de l’Interior. Les despeses
originades s’han d’acreditar davant l’òrgan competent per emetre resolució per mitjà de les
factures corresponents emeses de conformitat amb el Reial decret 1496/2003, de 28 de
novembre.
3. El finançament de les ajudes que preveu l’article 3.1.c) l’efectua en un 50%
l’Administració General de l’Estat, amb càrrec al crèdit al qual es refereix l’apartat 1 de
l’article 11 d’aquest Reial decret llei i, si s’escau, el restant 50%, les altres administracions
públiques segons els acords que s’assoleixin.
Article 9.

Danys en infraestructures municipals.

Als projectes que executi l’entitat local a la qual són aplicables les mesures
extraordinàries que preveu aquest Reial decret llei, relatius a les obres de reparació o
restitució d’infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis que siguin de titularitat
local, se’ls aplica el tràmit d’urgència, i l’Estat els pot concedir una subvenció màxima del
50% del seu cost.
Article 10.

Danys en immobles de titularitat estatal.

Es faculta els titulars dels departaments ministerials competents per raó de la matèria
perquè declarin zona d’actuació especial les àrees afectades, a fi i efecte que els
departaments esmentats, els seus organismes autònoms i les entitats públiques que en
depenen puguin portar a terme les restauracions que escaiguin.
Article 11.

Habilitació de crèdits.

1. Es faculta el titular del Ministeri de Foment perquè proposi el pagament de les
subvencions a què es refereix l’article 3.1.c), en la part que finança l’Administració General
de l’Estat, amb càrrec al crèdit que, amb el caràcter d’ampliable, a aquests efectes s’habiliti
en els pressupostos d’aquest Departament.
2. Es faculta el titular del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública perquè
proposi el pagament de les subvencions a què es refereix l’article 9, en la part que finança
l’Administració General de l’Estat, amb càrrec al crèdit que a aquests efectes s’habiliti en
els pressupostos d’aquest Departament, així com perquè estableixi el procediment per a la
seva concessió, seguiment i control, en el marc de la cooperació econòmica de l’Estat en
les inversions de les entitats locals.
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3. De conformitat amb el que estableix l’article 50.1.b) de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària, els crèdits a què fan referència els apartats anteriors
es financen amb càrrec al Fons de contingència d’execució pressupostària.
4. Els romanents que puguin presentar aquests crèdits en finalitzar l’exercici 2011
es poden incorporar a l’exercici següent.
Article 12.

Beneficis fiscals.

1. Es concedeix l’exempció de les quotes de l’impost sobre béns immobles
corresponents a l’exercici 2011 que afectin habitatges, establiments industrials i
mercantils, locals de treball i similars, de naturalesa urbana, situats al municipi de Llorca
(Múrcia), danyats com a conseqüència dels moviments sísmics a què es refereix l’article
1 d’aquest Reial decret llei, quan s’acrediti que, tant les persones com els béns que hi
estiguin ubicats, hagin hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres
habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts.
2. Es concedeix una reducció de l’impost sobre activitats econòmiques corresponent
a l’exercici de 2011 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils i
professionals que tinguin locals de negoci o béns afectes a aquesta activitat que hagin
estat danyats com a conseqüència directa dels moviments sísmics, 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 és proporcional al temps transcorregut des del
dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de
normalitat, ja sigui als mateixos locals, ja sigui en altres d’habilitats amb aquest efecte,
sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts ho origini, el supòsit de
cessament en l’exercici d’aquella, que té efectes des del dia 31 de desembre de 2010.
3. L’exempció de les quotes en els tributs que assenyala l’apartat anterior comprèn la
dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquell.
4. Els contribuents que, tot i que tinguin dret a l’exempció que estableix aquest article,
hagin satisfet els rebuts corresponents al dit exercici fiscal, poden demanar la devolució de
les quantitats ingressades.
5. La disminució d’ingressos que el que disposa aquest article produeixi a
l’Ajuntament de Llorca es compensa 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.
6. 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 pels moviments sísmics, i l’expedició de duplicats de
permisos de circulació o de conducció destruïts o extraviats per les causes esmentades.
7. D’acord amb el que preveu el dit text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’Ajuntament de Llorca pot acordar, en l’àmbit de les seves competències, mitjançant
ordenança fiscal, l’exempció de la taxa per expedició de llicència d’obres per a reparació
d’habitatges sinistrats situats en aquesta localitat.
Article 13.

Reduccions fiscals especials per a les activitats agràries.

Per a les explotacions i activitats agràries, localitzades a l’article 1 d’aquest Reial
decret llei, i conforme a les previsions que conté 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, vistos els informes del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, pot autoritzar,
amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net als quals es refereix
Ordre EHA/1034/2011, de 25 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu
2010 els índexs de rendiment net i l’índex corrector per pinsos adquirits a tercers
aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones
físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies
excepcionals.
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Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tinguin la causa directa en els danys
produïts pels esdeveniments catastròfics assenyalats, així com en les pèrdues d’activitat que
en derivin directament que quedin degudament acreditats, tenen la consideració de provinents
d’una situació de força major, amb les conseqüències que 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 els casos en què es produeixi extinció del contracte, les indemnitzacions
dels treballadors han de ser a càrrec del Fons de garantia salarial, amb els límits legalment
establerts.
En els expedients en què es resolgui de manera favorable la suspensió de contractes
o la reducció temporal de la jornada de treball sobre la base de circumstàncies excepcionals,
el Servei Públic d’Ocupació estatal pot autoritzar que el temps en què es percebin les
prestacions per desocupació, que regula 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 tinguin la
causa immediata en les catàstrofes, 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 tinguin els
períodes de cotització necessaris per tenir-hi dret.
2. Per portar a terme les obres de reparació dels danys causats, les administracions
públiques i les entitats sense ànim de lucre poden sol·licitar del servei 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, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny.
3. La Tresoreria General de la Seguretat Social autoritza les empreses que tinguin
treballadors en alta, així com els treballadors enquadrats en el règim especial de treballadors
autònoms que hagin resultat afectats pel moviment sísmic i així ho acreditin, l’ampliació del
termini reglamentari de l’ingrés de les quotes de la Seguretat Social.
Les quotes el termini d’ingrés de les quals es pot ampliar són les corresponents als
tres mesos següents a la data del present Reial decret llei i el còmput s’inicia en la
liquidació d’abril de 2011 per a les empreses, i en la liquidació del mes de maig de 2011
per als treballadors autònoms.
L’autorització per diferir el termini d’ingrés de les quotes és com a màxim de dotze
mesos, a comptar de la data en què les quotes s’haurien d’haver ingressat.
La presentació de les sol·licituds s’ha d’efectuar a la Direcció Provincial de la Tresoreria
General de la Seguretat Social de Múrcia, o a les seves administracions.
Les quotes el termini d’ingrés de les quals s’hagi ampliat no comporten recàrrecs ni
interessos.
El descompte de les aportacions dels treballadors i el seu ingrés s’ha d’efectuar en el
termini reglamentari.
La competència per emetre resolució i autoritzar l’ampliació del termini recau en el
director general de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Igualment i per als períodes als quals es refereix l’apartat segon, la Tresoreria de la
Seguretat Social pot concedir ajornaments de les quotes de la Seguretat Social per als
empresaris i treballadors autònoms afectats. En relació amb aquests ajornaments i tenint
en compte les circumstàncies esdevingudes, es poden concedir tres ajornaments
consecutius per cadascuna de les quotes o un de sol, que comprengui aquests períodes.
Igualment es poden preveure períodes d’amortització de fins a dotze mesos.
En els supòsits d’impossibilitat de compliment dels terminis administratius que preveu
la normativa que regula les obligacions en matèria d’inscripció d’empreses d’afiliació, alta
i baixa de treballadors, i recaptació de quotes, la Tresoreria General de la Seguretat Social
pot autoritzar l’ampliació dels terminis establerts quan les empreses i els treballadors
autònoms justifiquin aquesta necessitat.
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Règim de contractació.

1. Als efectes que preveu l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, poden tenir la consideració d’obres, serveis o subministraments
d’emergència, previ l’acord corresponent de l’òrgan de contractació que preveu l’apartat 1,
lletra a, del dit article, els contractes de reparació o manteniment d’infraestructures,
equipaments o serveis, així com les obres de reposició de béns perjudicats per la catàstrofe,
sigui quina sigui la quantia.
2. Es declara urgent l’ocupació dels béns afectats per les expropiacions derivades
de la realització de les obres a què es refereix aquest article, als efectes que estableix
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 a l’article 110.2
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, es dispensa del requisit previ de disponibilitat dels
terrenys, sense perjudici que la seva ocupació efectiva ha d’estar precedida de la
formalització de l’acta d’ocupació.
Article 16.

Línies preferencials de crèdit.

S’instrueix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la condició d’agència financera de l’Estat,
perquè instrumenti una línia de préstecs per un import de fins a 25 milions d’euros, que el
Ministeri d’Economia i Hisenda pot ampliar en funció de l’avaluació dels danys i de la
demanda consegüent, utilitzant la mediació de les entitats financeres amb implantació a la
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, amb les quals s’han de subscriure els convenis
oportuns de col·laboració.
Aquestes línies de préstec, que tenen com a finalitat finançar la reparació o reposició
d’instal·lacions i equips industrials i mercantils, agrícoles, forestals, ramaders i de regadiu,
automòbils, motocicletes i ciclomotors d’ús particular, vehicles comercials, maquinària
agrícola i locals de treball de professionals que hagin resultat danyats com a conseqüència
dels moviments sísmics, es materialitzen en operacions de préstec concedides per les
entitats financeres esmentades, les característiques de les quals són:
1. Import màxim: el del dany avaluat per la Delegació del Govern a la Comunitat
Autònoma de la Regió de Múrcia 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 establertes per iniciativa de la Comunitat
Autònoma de la Regió de Múrcia.
2. Termini: cinc anys, amb un de carència, si s’escau.
3. Interès: el tipus de cessió per l’ICO a les entitats financeres és de l’1,50% TAE, amb
un marge màxim d’intermediació per a aquestes del 0,50%. En conseqüència, el tipus final
màxim per al prestatari és del 2% TAE.
4. Tramitació: les sol·licituds es presenten a l’entitat financera mediadora, la qual
decideix sobre la concessió del préstec, i és a càrrec seu el risc de l’operació.
5. Vigència de la línia: el termini per a la disposició de fons acaba el 31 de març
de 2012.
La instrumentació de la línia de préstecs a què es refereix aquest article la porta a
terme l’ICO, 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, sobre mesures
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, i, 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% es cobreix amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat.
Article 17.

Comissió interministerial.

1. Es crea una comissió interministerial per a l’aplicació de les mesures que estableix
aquest Reial decret llei, coordinada per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències,
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i integrada per representants de la Presidència del Govern i dels ministeris de l’Interior,
d’Economia i Hisenda, de Política Territorial i Administració Pública, de Defensa i de
Foment, de Treball i Immigració, de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, de la Presidència i
de Sanitat, Política Social i Igualtat, així com pel delegat del Govern a la Comunitat
Autònoma de la Regió de Múrcia i per un representant del Consorci de Compensació
d’Assegurances.
2. La determinació de danys i l’avaluació general de les necessitats ateses amb les
mesures que preveu aquest Reial decret llei les porta a terme la comissió a què es refereix
l’apartat anterior, en coordinació amb les autoritats de la Comunitat Autònoma de la Regió
de Múrcia i la Delegació del Govern a la dita Comunitat Autònoma.
Article 18.

Convenis de col·laboració amb altres administracions públiques.

1. L’Administració General de l’Estat, la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia
i, si s’escau, l’Ajuntament de Llorca poden establir els convenis de col·laboració que siguin
necessaris per a l’aplicació de les mesures que preveu aquest Reial decret llei.
2. En especial, es poden establir convenis destinats específicament a la reparació de
béns culturals danyats com a conseqüència dels fets que descriu l’article 1 d’aquest Reial
decret llei.
Disposició addicional primera.

Facultats de control.

Les administracions intervinents en el finançament de les ajudes que preveu aquest
Reial decret llei es reserven la facultat de controlar el compliment del seu objecte, condicions
i finalitat, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i disposicions concordants.
Disposició addicional segona. Competències de la Comunitat Autònoma de la Regió de
Múrcia.
El que estableix aquest Reial decret llei s’entén sense perjudici de les competències
que corresponen a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia a l’empara del seu
Estatut d’autonomia.
Disposició addicional tercera.

Abonament anticipat de pagues extraordinàries.

Amb caràcter excepcional, s’anticipa al dia 1 de juny de 2011 l’abonament de la paga
extraordinària, corresponent al període desembre de 2010 a maig de 2011, als pensionistes
del Sistema de la Seguretat Social, en les seves modalitats contributiva i no contributiva,
residents a la localitat en l’àmbit d’aplicació del present Reial decret llei.
Disposició final primera.

Facultats de desplegament.

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

Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Madrid, 13 de maig de 2011.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
http://www.boe.es
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