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 12353 REAL DECRETO LEI 5/2007, do 22 de xuño, 
polo que se adoptan medidas urxentes para 
reparar os danos causados polas inundacións 
producidas polas tormentas de chuvia, sara-
bia e vento que afectaron na segunda quin-
cena do mes de maio de 2007 diversas comu-
nidades autónomas. («BOE» 150, do 23-6-2007.)

Durante a segunda quincena do mes de maio de 2007 
fortes tormentas de chuvia, vento e sarabia azoutaron 
gran parte de España, con especial incidencia na zona 
centro da península.

Na Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha 
produciuse un fenómeno meteorolóxico singular, ao se 
formar unha tormenta estacionaria que provocou chu-
vias constantes e continuadas sobre unha determinada 
zona, e afectou con especial gravidade algúns munici-
pios como Alcázar de San Juan, Villarubia de los Ojos e 
Daimiel, na provincia de Ciudad Real, e Madridejos, 
Camuñas, Consuegra e Villacañas, na provincia de 
Toledo. Na provincia de Jaén, as inundacións tiveron 
unha incidencia significativa en poboacións como La 
Puerta de Segura, Puente Génave ou Santiago-Pontones, 
danos que se reproduciron noutros lugares do territorio 
nacional.

Os feitos descritos produciron danos en infraestrutu-
ras de titularidade pública, así como en bens privados, 
especialmente en vivendas. Por outra parte, estas inun-
dacións afectaron tamén grandes extensións en cultivos, 
fundamentalmente en viñedos, cereais, oliveirais e culti-
vos hortícolas, tanto da Comunidade Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, como de Castilla y León, Extremadura e 
Madrid. É de resaltar, para comprender a excepcionali-
dade destes feitos que, en provincias como Toledo ou 
Ciudad Real, non se rexistraban índices de precipitación 
de tal envergadura desde mediados do século pasado.

Débese resaltar, por outro lado, que tamén as explo-
tacións agrícolas se viron sometidas a determinados 
fenómenos extraordinarios asimilables a desastres natu-
rais na Rexión de Murcia con ocasión dos fortes ventos 
que se rexistraron durante os días 7 e 8 de marzo, que 
provocaron graves danos na colleita de producións tem-
perás e extratemperás, que non se encontraban ampara-
dos pola cobertura do sistema de seguros agrarios.

Co fin de lle dar unha resposta inmediata á grave 
situación xerada por estas inundacións, o Goberno da 
Nación acordou a tramitación urxente daqueles proce-
dementos de carácter ordinario que xa ten previstos 
ante situacións de similar carácter. Neste sentido, o 
pasado día 25 de maio de 2007, o Consello de Ministros 

acordou a aplicación do Real decreto 307/2005, do 18 de 
marzo, modificado polo Real decreto 477/2007, do 13 de 
abril, a estes feitos, co fin de axilizar a realización das 
valoracións e a tramitación das subvencións que van 
permitir facer chegar aos cidadáns as axudas paliativas 
necesarias para restaurar a normalidade nunha primeira 
fase da emerxencia.

Non obstante, e unha vez que se puido levar a cabo 
unha correcta avaliación dos danos producidos, compro-
bouse que existen sectores da actividade económica 
necesitados de medidas complementarias de carácter 
fiscal ou laboral. Así mesmo, constátase que, tras as 
actuacións de carácter inmediato das entidades locais, 
cuxos gastos serán subvencionados a través das axudas 
de emerxencia antes citadas, que xestiona o Ministerio 
do Interior, resulta necesario emprender reparacións ou 
reposicións de infraestruturas de titularidade municipal, 
para o cal se debe habilitar unha liña de axudas para tal 
fin, xestionada polo Ministerio de Administracións Públi-
cas.

Con todo isto perséguese, en definitiva, favorecer o 
restablecemento dos servizos, a reparación de danos 
producidos e a volta á normalidade das zonas sinistra-
das polas inundacións.

O obxectivo, polo tanto, desta norma, é aprobar, con 
carácter urxente, un catálogo de medidas que afectan 
varios departamentos ministeriais e abranguen aspectos 
moi diferentes, pois mentres que unhas se dirixen a 
diminuír as cargas tributarias, outras, como a concesión 
de créditos privilexiados, intentan paliar o impacto nas 
empresas e particulares afectados.

Por outra parte, as perdas de produción ocasionadas 
polas citadas tormentas, ventos e inundacións nos culti-
vos e territorios afectados configuran, pola magnitude 
dos danos ocasionados, unha situación de desastre 
natural, nos termos establecidos polas directrices comu-
nitarias sobre axudas estatais ao sector agrario e no 
Regulamento (CE) nº 1857/2006 da Comisión, do 15 de 
decembro de 2006, sobre a aplicación dos artigos 87 e 88 
do Tratado ás axudas estatais para as pequenas e media-
nas empresas dedicadas á produción de produtos agrí-
colas e polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 70/2001.

Tendo en conta que estas continxencias non teñen 
cobertura completa no marco do seguro agrario combi-
nado, faise necesario arbitrar medidas paliativas ade-
cuadas, en consonancia coa natureza e incidencia dos 
danos ocasionados nas producións dos territorios afec-
tados e nas rendas dos agricultores.

Na súa virtude, en uso da autorización contida no 
artigo 86 da Constitución, por proposta da vicepresidenta 
primeira do Goberno e ministra da Presidencia, do vice-
presidente segundo do Goberno e ministro de Economía 
e Facenda e dos ministros do Interior, de Fomento, de 
Traballo e Asuntos Sociais, de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación, de Administracións Públicas e de Medio 
Ambiente e logo da deliberación do Consello de Minis-
tros na súa reunión do día 22 de xuño de 2007,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Ámbito de aplicación.

1. As medidas establecidas neste real decreto lei 
aplicaranse á reparación dos danos ocasionados polas 
inundacións derivadas das tormentas de chuvia, vento e 
sarabia que afectaron as comunidades autónomas de 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura e 
Madrid, así como a provincia de Jaén durante a última 
quincena do mes de maio de 2007 e os danos ocasiona-
dos polos fortes ventos na Rexión de Murcia durante o 
mes de marzo.

de sinatura utilizada e o sistema de interpretación e veri-
ficación utilizado polo receptor do documento asinado.

s) Selaxe de tempo: acreditación por conta dun ter-
ceiro de confianza da data e hora de realización de cal-
quera operación ou transacción por medios electróni-
cos.

t) Espazos comúns ou portelos únicos: modos ou 
canles (oficinas integradas, atención telefónica, páxinas 
na internet e outros) a que os cidadáns se poden dirixir 
para acceder ás informacións, trámites e servizos públi-
cos determinados por acordo entre varias administra-
cións.

u) Actividade de servizo: calquera actividade eco-
nómica por conta propia, prestada normalmente a cam-
bio dunha remuneración.

v) Prestador de actividade de servizo: calquera per-
soa física ou xurídica que ofreza ou preste unha activi-
dade de servizo. 
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Os termos municipais e núcleos de poboación afec-
tados a que concretamente sexan de aplicación as medi-
das aludidas determinaranse por orde do ministro do 
Interior.

2. Para os efectos das ditas actuacións reparadoras, 
entenderanse tamén incluídos aqueloutros termos 
municipais ou núcleos de poboación en que, para a 
correcta execución das obras necesarias, sexan impres-
cindibles as actuacións dos departamentos ministeriais 
competentes.

Artigo 2. Subvencións por danos en infraestruturas 
municipais e rede viaria das deputacións provin-
ciais.

1. Aos proxectos que executen as entidades locais 
nos termos municipais e núcleos de poboación a que se 
fai referencia no artigo anterior, relativos ás obras de 
reparación ou restitución de infraestruturas, equipamen-
tos e instalacións e servizos de titularidade municipal e á 
rede viaria das deputacións provinciais, aplicaráselles o 
trámite de urxencia, e o Estado poderalles conceder 
unha subvención de ata o 50 por cento do seu custo.

2. Facúltase o titular do Ministerio de Administra-
cións Públicas para propoñer o pagamento das subven-
cións previstas no punto anterior, na parte que financia a 
Administración xeral do Estado, ata un importe máximo 
de 10.000.000 euros, con cargo ao crédito extraordinario 
que, para estes efectos, se habilite, co carácter de incor-
porable, nos orzamentos do dito departamento.

3. De igual modo, facúltase o titular do Ministerio 
de Administracións Públicas para establecer o procede-
mento para a concesión das mencionadas subvencións, 
así como o seu seguimento e control, no marco da 
cooperación económica do Estado aos investimentos 
das entidades locais.

Artigo 3. Danos nas restantes infraestruturas públicas.

Facúltanse os titulares dos departamentos ministe-
riais competentes por razón da materia para declarar 
zona de actuación especial as áreas afectadas, co 
obxecto de que os ditos departamentos, os seus organis-
mos autónomos e entidades públicas dependentes des-
tes poidan levar a cabo as restauracións que procedan. 
Para os efectos indicados, decláranse de emerxencia as 
obras indispensables que executarán tales departamen-
tos para reparar os danos directamente causados polas 
inundacións en infraestruturas de titularidade estatal 
comprendidas no seu ámbito de competencias.

Artigo 4. Indemnización de danos en producións agrí-
colas e gandeiras.

Serán obxecto de indemnización os danos causados 
polas adversidades meteorolóxicas amparadas por este 
real decreto lei, nas explotacións agrícolas e gandeiras 
que, tendo pólizas en vigor amparadas polo Plan de 
seguros agrarios, sufrisen perdas por danos nas súas 
producións non cubertos polas liñas de seguros agrarios 
combinados.

Non obstante, para o caso de producións que nas 
datas do sinistro non finalizasen o período de contrata-
ción do seguro correspondente, tamén poderán percibir 
as anteriores indemnizacións sempre e cando o agricul-
tor contratase o seguro correspondente ás ditas produ-
cións no exercicio anterior.

Tamén se poderá percibir indemnización polos danos 
causados sobre producións non incluídas no vixente 
Plan anual de seguros, excepto que as producións afec-
tadas estivesen garantidas por un seguro non incluído 
no Sistema de Seguros Agrarios Combinados.

As ditas indemnizacións irán destinadas aos titulares 
daquelas explotacións que, estando situadas no ámbito 
sinalado no artigo 1, sufrisen perdas superiores ao 30 % 
da produción, conforme os criterios establecidos pola 
Unión Europea a este respecto.

Artigo 5. Beneficios fiscais.

1. Concédese a exención das cotas do imposto 
sobre bens inmobles correspondentes ao exercicio de 
2007 que afecten vivendas, establecementos industriais 
e mercantís, explotacións agrarias, locais de traballo e 
similares, danados como consecuencia directa das inun-
dacións, cando se acredite que tanto as persoas como os 
bens neles situados tivesen que ser obxecto de realoxa-
mento total ou parcial noutras vivendas ou locais dife-
rentes ata a reparación dos danos sufridos, ou os estra-
gos en colleitas constitúan sinistros non cubertos por 
ningunha fórmula de aseguramento público ou privado.

2. Concédeselles unha redución no imposto sobre 
actividades económicas correspondente ao exercicio
de 2007 ás industrias de calquera natureza, establece-
mentos mercantís e profesionais cuxos locais de nego-
cios ou bens afectos a esa actividade fosen danados 
como consecuencia directa das inundacións, sempre 
que tivesen que ser obxecto de realoxamento ou se pro-
ducisen danos que obriguen ao peche temporal da acti-
vidade. A indicada redución será proporcional ao tempo 
transcorrido desde o día en que se producise o cesa-
mento da actividade ata o seu reinicio en condicións de 
normalidade, xa sexa nos mesmos locais ou noutros 
habilitados para o efecto, sen prexuízo de considerar, 
cando a gravidade dos danos producidos dea orixe a iso, 
o suposto de cesamento no exercicio da actividade, que 
producirá efectos desde o día 31 de decembro de 2006.

3. As exencións e reducións de cotas nos tributos 
sinalados nos puntos anteriores comprenderán a das 
recargas legalmente autorizadas sobre aqueles.

4. Os contribuíntes que, tendo dereito aos benefi-
cios establecidos nos puntos anteriores, satisfixesen os 
recibos correspondentes ao dito exercicio fiscal poderán 
pedir a devolución das cantidades ingresadas.

5. Estarán exentas das taxas da Xefatura Central de 
Tráfico establecidas pola Lei 16/1979, do 2 de outubro, a 
tramitación das baixas de vehículos, solicitadas como 
consecuencia dos danos producidos polas inundacións, 
e a expedición de duplicados de permisos de circulación 
ou de condución destruídos ou extraviados polas ditas 
causas.

6. A diminución de ingresos en tributos locais que 
os anteriores puntos deste artigo produzan nos conce-
llos e deputacións provinciais será compensada con 
cargo aos orzamentos xerais do Estado, de conformi-
dade co establecido no artigo 9 do texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Artigo 6. Reducións fiscais especiais para as activida-
des agrarias.

Para as explotacións e actividades agrarias, realiza-
das nas zonas que determine a orde que se dite en des-
envolvemento do artigo 1 deste real decreto lei, e con-
forme as previsións contidas no punto 4.1 do artigo 37 
do Regulamento do imposto sobre a renda das persoas 
físicas, aprobado polo Real decreto 439/2007, do 30 de 
marzo, e o punto 3 do artigo 38 do Regulamento do 
imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real 
decreto 1624/1992, do 29 de decembro, o Ministerio de 
Economía e Facenda, á vista do informe do Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación, poderá autorizar, con 
carácter excepcional, a redución dos índices de rende-
mento neto a que se refire a Orde EHA/804/2007, do 30 de 
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marzo, pola que se desenvolve, para o ano 2007, o 
método de estimación obxectiva do imposto sobre a 
renda das persoas físicas e o réxime especial simplifi-
cado do imposto sobre o valor engadido.

Artigo 7. Medidas laborais e de Seguridade Social.

1. Os expedientes de regulación de emprego que 
teñan a súa causa nos danos producidos polas inunda-
cións terán a consideración de provenientes dunha 
situación de forza maior, coas consecuencias que se 
derivan dos artigos 47 e 51 do texto refundido da Lei do 
Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo. A Tesouraría Xeral da 
Seguridade Social poderá exonerar o empresario do 
aboamento das cotas á Seguridade Social no primeiro 
suposto mentres dure o período de suspensión, mantén-
dose a condición do dito período como efectivamente 
cotizado polo traballador. Nos casos en que se produza 
extinción do contrato, as indemnizacións dos traballado-
res correrán a cargo do Fondo de Garantía Salarial, cos 
límites legalmente establecidos.

Nos expedientes en que se resolva favorablemente a 
suspensión de contratos ou a redución temporal da xor-
nada de traballo baseándose en circunstancias excepcio-
nais, a autoridade laboral poderá autorizar que o tempo 
en que se perciban as prestacións por desemprego, 
reguladas no título III do texto refundido da Lei xeral da 
Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexisla-
tivo 1/1994,do 20 de xuño, que teñan a súa causa inme-
diata nas inundacións, non se compute para os efectos 
de consumir os períodos máximos de percepción esta-
blecidos. Igualmente, poderá autorizar que reciban pres-
tacións por desemprego aqueles traballadores incluídos 
nos ditos expedientes que carezan dos períodos de coti-
zación necesarios para teren dereito a elas.

2. As empresas e os traballadores por conta propia, 
incluídos en calquera réxime da Seguridade Social, 
poderán solicitar e obter, logo da xustificación dos danos 
sufridos, unha moratoria de ata un ano sen xuro no 
pagamento das cotizacións á Seguridade Social, incluí-
das xornadas reais, correspondentes aos meses de abril 
e maio de 2007, excepto no caso dos traballadores do 
réxime especial de traballadores autónomos, que corres-
pondería aos meses de maio e xuño de 2007.

3. Os cotizantes á Seguridade Social que teñan 
dereito aos beneficios establecidos nos puntos anterio-
res e satisfixesen as cotas correspondentes ás exencións 
ou á moratoria de que se trate poderán pedir a devolu-
ción das cantidades ingresadas, incluídos, de ser o caso, 
os xuros de demora, as recargas e custas corresponden-
tes. Se o que tivese dereito á devolución fose debedor á 
Seguridade Social por cotas correspondentes a outros 
períodos, o crédito pola devolución será aplicado ao 
pagamento de débedas pendentes coa Seguridade 
Social na forma que legalmente proceda.

4. Para levar a cabo as obras de reparación dos 
danos causados, as administracións públicas e as enti-
dades sen ánimo de lucro poderán solicitar dos servizos 
públicos de emprego a adscrición de traballadores per-
ceptores das prestacións por desemprego para traballos 
de colaboración social, de acordo co disposto no artigo 
213.3 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade 
Social.

Artigo 8. Réxime de contratación.

1. Para os efectos previstos no artigo 72 do texto 
refundido da Lei de contratos das administracións públi-
cas, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 
de xuño, terán a consideración de obras, servizos, adqui-
sicións ou subministracións de emerxencia os de repara-
ción ou mantemento do servizo de infraestruturas e 

equipamentos, así como as obras de reposición de bens 
prexudicados pola catástrofe, calquera que sexa a súa 
contía.

2. Para eses mesmos efectos, inclúense, en todo 
caso, entre as infraestruturas as hidráulicas, as estradas 
e, en xeral, calquera que quedase afectada polas inunda-
cións.

3. Declárase urxente a ocupación dos bens afecta-
dos polas expropiacións derivadas da realización das 
obras a que se refire este artigo, para os efectos estable-
cidos no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16 
de decembro de 1954.

4. Na tramitación dos expedientes de contratación 
non incluídos no artigo 129.2 do texto refundido da Lei 
de contratos das administracións públicas dispensarase 
do requisito previo de dispoñibilidade de terreos, sen 
prexuízo de que a súa ocupación efectiva non se faga ata 
a formalización da acta de ocupación.

Artigo 9. Axudas a particulares por danos persoais e 
materiais.

Ás axudas persoais por falecemento, a particulares 
por danos na vivenda habitual e enxoval de primeira 
necesidade, así como ás comunidades de propietarios 
en réxime de propiedade horizontal e titulares de esta-
blecementos industriais, mercantís e de servizos, sera-
lles de aplicación o procedemento de concesión previsto 
no Real decreto 307/2005, do 18 de marzo, polo que se 
regulan as subvencións en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situacións de emerxencia ou 
de natureza catastrófica, modificado polo Real decreto 
477/2007, do 13 de abril.

Artigo 10. Axudas ás corporacións locais por gastos de 
emerxencia.

1. Ás subvencións que lles conceda o Ministerio do 
Interior a entidades locais por gastos de emerxencia 
seralles de aplicación o establecido no Real decreto 307/
2005, do 18 de marzo, por este concepto. Non terán por 
obxecto as reparacións ou reposicións de carácter infra-
estrutural previstas no artigo 2 deste real decreto lei, non 
obstante o cal se poderán subvencionar aquelas actua-
cións inaprazables que, incidindo no mesmo ámbito de 
aplicación a que se refire o dito artigo, se levasen a cabo 
co fin de garantir o funcionamento dos servizos públicos 
esenciais e para garantir a vida e seguranza das per-
soas.

2. Para estes efectos, establécese un prazo dun mes 
para a presentación das solicitudes das axudas a que fai 
referencia o punto anterior, e das previstas no artigo 9 
deste real decreto lei, o cal empezará a contar a partir do 
día seguinte ao da publicación, no «Boletín Oficial del 
Estado», da orde que se dite en desenvolvemento do 
artigo 1 deste real decreto lei, sen prexuízo da continua-
ción da tramitación dos procedementos de concesión 
destas axudas que se iniciasen con posterioridade á fina-
lización dos feitos causantes.

3. As axudas que se concedan en aplicación do pre-
visto neste artigo e no anterior financiaranse con cargo 
aos créditos 16.01.134M.482 e 16.01.134M.782 «Transfe-
rencias correntes e de capital a familias e institucións 
sen fins de lucro para atencións de toda orde motivadas 
por sinistros, catástrofes ou outros de recoñecida urxen-
cia» e 16.01.134M.461 e 16.01.134M.761 «Transferencias 
correntes e de capital a corporacións locais para aten-
cións de toda orde motivadas por sinistros, catástrofes 
ou outros de recoñecida urxencia», dotados, con carác-
ter de ampliables, no vixente orzamento do Ministerio 
do Interior.
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Artigo 11. Liñas preferenciais de crédito.

Instrúese o Instituto de Crédito Oficial (ICO), na súa 
condición de axencia financeira do Estado, para instru-
mentar unha liña de préstamos de mediación por 
importe de 5.000.000 euros, que poderá ser ampliada 
polo Ministerio de Economía e Facenda en función da 
avaliación dos danos e da demanda conseguinte, para o 
cal utilizará a mediación das entidades financeiras con 
implantación nas comunidades autónomas afectadas, 
coas cales subscribirá os oportunos convenios de cola-
boración.

As delegacións do Goberno e o Consorcio de Com-
pensación de Seguros remitiranlle ao Instituto de Cré-
dito Oficial a relación das empresas, físicas ou xurídicas, 
potencialmente beneficiarias desta liña de préstamos, 
con expresión da súa identificación e do importe máximo 
dos danos avaliados.

Estas liñas de préstamo, que terán como finalidade 
financiar a reparación ou reposición de instalacións e 
equipamentos industriais e mercantís, agrícolas, gandei-
ras e de regadío, automóbiles, motocicletas e ciclomoto-
res de uso particular, vehículos comerciais, maquinaria 
agrícola e locais de traballo de profesionais que se visen 
danados como consecuencia das inundacións, materiali-
zaranse en operacións de préstamo concedidas polas 
ditas entidades financeiras, cuxas características serán:

a. Importe máximo: o do dano avaliado pola dele-
gación, nas comunidades autónomas afectadas, ou sub-
delegación do Goberno da provincia correspondente ou, 
de ser o caso, polo Consorcio de Compensación de 
Seguros, descontado, de ser o caso, o importe do crédito 
que puidesen subscribir con cargo a liñas de crédito pre-
ferenciais que se establezan por iniciativa das comuni-
dades autónomas respectivas.

b. Prazo: 5 anos, incluído 1 de carencia do princi-
pal.

c. Xuro: o tipo de cesión polo ICO ás entidades 
financeiras será do 1,50 por cento TAE, cunha marxe 
máxima de intermediación para estas do 0,50 por cento. 
En consecuencia, o tipo final máximo para o prestameiro 
será do 2 por cento TAE.

d. Tramitación: as solicitudes serán presentadas na 
entidade financeira mediadora, a cal decidirá sobre a 
concesión do préstamo, e será pola súa conta o risco da 
operación.

e. Vixencia da liña: o prazo para a disposición de 
fondos terminará o 31 de decembro de 2007.

A instrumentación da liña de préstamos a que se 
refire este artigo levaraa a cabo o Instituto de Crédito 
Oficial, no exercicio das funcións a que se refire a dispo-
sición adicional sexta, dous, 2, alínea a, do Real decreto 
lei 12/1995, do 28 de decembro, de medidas urxentes en 
materia orzamentaria, tributaria e financeira, e, na súa 
virtude, o quebranto que para o ICO supoña o diferencial 
entre o custo de mercado da obtención dos recursos e o 
tipo antes citado do 1,50 por cento será cuberto con 
cargo aos orzamentos xerais do Estado.

Artigo 12. Comisión interministerial.

1. Créase unha comisión interministerial para a 
aplicación das medidas establecidas neste real decreto 
lei, presidida polo director xeral de Protección Civil e 
Emerxencias e integrada por representantes dos minis-
terios de Economía e Facenda, do Interior, de Fomento, 
de Traballo e Asuntos Sociais, de Agricultura, Pesca e 
Alimentación, da Presidencia, de Administracións Públi-
cas, de Medio Ambiente e de Vivenda, así como das 
delegacións do Goberno nas comunidades autónomas 
afectadas.

Participarán igualmente na comisión un represen-
tante do Consorcio de Compensación de Seguros e outro 
do Instituto de Crédito Oficial.

2. O seguimento das medidas previstas neste real 
decreto lei levarao a cabo a comisión a que se refire o 
punto anterior, en coordinación coas autoridades das 
comunidades autónomas afectadas, a través das delega-
cións do Goberno.

Artigo 13. Consorcio de Compensación de Seguros.

1. As valoracións de danos a que se refiren os arti-
gos 9 e 11 deste real decreto lei serán efectuadas polo 
Consorcio de Compensación de Seguros, cando así o 
solicite previamente o delegado ou subdelegado do 
Goberno do territorio afectado.

2. O Consorcio terá dereito ao aboamento por parte 
da Administración xeral do Estado dos traballos de peri-
tación conforme o baremo de honorarios profesionais 
que o dito consorcio aprobase para os seus peritos taxa-
dores de seguros.

3. Para facilitar a tramitación das axudas e a valora-
ción dos danos, a Administración competente e o Con-
sorcio de Compensación de Seguros poderanse transmi-
tir os datos sobre beneficiarios das axudas e 
indemnizacións que concedan, as súas contías respecti-
vas e os bens afectados.

Artigo 14. Convenios con outras administracións públi-
cas.

A Administración xeral do Estado poderá subscribir 
coas comunidades autónomas e con outras administra-
cións públicas os convenios de colaboración que exixa a 
aplicación deste real decreto lei.

Disposición adicional primeira. Límites das axudas.

O valor das axudas concedidas en aplicación deste 
real decreto lei, no que a danos materiais se refire, non 
poderá superar en ningún caso a diferenza entre o valor 
do dano producido e o importe doutras axudas ou 
indemnizacións declaradas compatibles ou complemen-
tarias que, polos mesmos conceptos, puidesen conceder 
outros organismos públicos, nacionais ou internacio-
nais, ou correspondesen en virtude da existencia de 
pólizas de aseguramento.

Disposición adicional segunda. Créditos orzamenta-
rios.

O custo das medidas recollidas neste real decreto lei 
financiarase con cargo aos orzamentos dos respectivos 
departamentos ministeriais, con excepción das actua-
cións recollidas nos artigos 2 e 4, para as que se habilita-
rán os correspondentes créditos extraordinarios que, de 
conformidade co establecido no artigo 50.1.b) da Lei 47/2003, 
do 26 de novembro, xeral orzamentaria, se financiarán 
con cargo ao fondo de continxencia de execución orza-
mentaria.

Disposición adicional terceira. Danos en infraestrutu-
ras públicas titularidade das comunidades de regan-
tes.

Para os efectos previstos no artigo 3, decláranse de 
emerxencia as obras que execute o Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación para reparar os danos 
causados en infraestruturas públicas titularidade das 
comunidades de regantes, comprendidas no seu ámbito 
de competencia.
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Disposición adicional cuarta. Anticipos de axudas vin-
culadas a determinados préstamos para a mellora e 
modernización de estruturas agrarias.

Nos termos municipais afectados, con carácter prefe-
rente, poderase efectuar o pagamento anticipado do 
importe total das axudas de minoración de anualidades 
de amortización do principal dos préstamos acollidos ao 
Real decreto 613/2001, do 8 de xuño, para a mellora e 
modernización das estruturas de produción das explota-
cións agrarias, daqueles expedientes de que se dispoña 
da correspondente certificación final de cumprimento de 
compromisos e realización de investimentos.

Disposición adicional quinta. Convenios de colabora-
ción para a restauración de parcelas de viñedo e 
outros cultivos leñosos.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
poderá subscribir coas administracións públicas, auto-
nómicas e locais das comunidades autónomas afectadas 
polas inundacións, os convenios de colaboración nece-
sarios para a identificación e financiamento das actua-
cións necesarias para a restauración daquelas parcelas 
de viñedo e outros cultivos leñosos que se visen afecta-
das no seu potencial produtivo.

Disposición adicional sexta. Carácter das axudas para 
efectos comunitarios.

Para os efectos do establecido no Regulamento (CE) 
1857/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, 
sobre aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado de axu-
das estatais para as pequenas e medianas empresas 
dedicadas á produción de produtos agrícolas, os fenó-
menos meteorolóxicos adversos que tiveron lugar nas 
datas e ámbitos territoriais establecidos neste real 
decreto lei decláranse asimilables a catástrofe natural.

Disposición derradeira primeira. Facultades de desen-
volvemento.

O Goberno e os distintos titulares dos departamen-
tos ministeriais, no ámbito das súas competencias, dita-
rán as disposicións necesarias e establecerán os prazos 
para a execución do establecido neste real decreto lei.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o mesmo día da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 22 de xuño de 2007.

JUAN CARLOS R.

A Presidenta do Goberno
en funcións, 

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 12354 REAL DECRETO 812/2007, do 22 de xuño, 

sobre avaliación e xestión da calidade do aire 
ambiente en relación co arsénico, o cadmio, o 
mercurio, o níquel e os hidrocarburos aromá-
ticos policíclicos. («BOE» 150, do 23-6-2007.)

A Directiva 96/62/CE do Consello, do 27 de setembro 
de 1996, sobre avaliación e xestión da calidade do aire 

ambiente, estableceu con carácter xeral o réxime xurí-
dico sobre a contaminación atmosférica no ámbito da 
Unión Europea, mediante a adopción de criterios para a 
harmonización das técnicas de avaliación, e definiu os 
obxectivos de calidade que se debían alcanzar mediante 
unha planificación adecuada.

Esta planificación materializouse na adopción de 
catro directivas específicas, «directivas fillas», sobre dis-
tintos contaminantes atmosféricos, como son a Directiva 
1999/30/CE do Consello, do 22 de abril de 1999, relativa 
aos valores límite de dióxido de xofre, dióxido de 
nitróxeno e óxidos de nitróxeno, partículas e chumbo no 
aire ambiente, a Directiva 2000/69/CE, do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 16 de novembro de 2000, 
sobre os valores límite para o benceno e o monóxido de 
carbono no aire ambiente, a Directiva 2002/3/CE, do Par-
lamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro 
de 2002, relativa ao ozono no aire ambiente, e por último 
a Directiva 2004/107/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 15 de decembro de 2004, relativa ao arsé-
nico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os hidrocarburos 
aromáticos policíclicos no aire ambiente.

A Directiva 96/62/CE do Consello, do 27 de setembro 
de 1996, foi incorporada ao noso ordenamento xurídico 
a través do Real decreto 1073/2002, do 18 de outubro, 
sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiente 
en relación co dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, 
óxidos de nitróxeno, partículas, chumbo, benceno e 
monóxido de carbono, no cal ademais de se recolleren 
os preceptos de carácter global da citada directiva, se 
fixaron tamén as prescricións específicas relativas aos 
contaminantes mencionados, incorporando ao mesmo 
tempo a Directiva 1999/30/CE do Consello, do 22 de abril 
de 1999, e a Directiva 2000/69/CE do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 16 de novembro de 2000.

Por outra parte, a Directiva 2002/3/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2002, foi 
incorporada polo Real decreto 1796/2003, do 26 de de-
cembro, relativo ao ozono no aire ambiente.

En síntese, este é o marco regulatorio en que se ins-
cribe a Directiva 2004/107/CE do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 15 de decembro de 2004, que establece 
o novo réxime xurídico comunitario sobre os ditos con-
taminantes, e que se incorpora ao dereito interno 
mediante este real decreto, que se debe entender com-
pletado, polo tanto, coas prescricións de carácter xeral 
previamente incluídas no Real decreto 1073/2002, do 18 
de outubro.

A necesaria base legal deste real decreto encóntrase 
na Lei 38/1972, do 22 de decembro, de protección do 
ambiente atmosférico, que exixe a adopción de cantas 
medidas sexan necesarias para manter a calidade do 
aire. Así mesmo, a Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de 
sanidade, atribúelle á Administración do Estado, sen 
menoscabo das competencias das comunidades autóno-
mas, a determinación, con carácter xeral, dos métodos 
de análise e medición dos requisitos e condicións míni-
mas en materia de control sanitario do ambiente.

De acordo co anterior, e en consonancia coa norma-
tiva comunitaria obxecto de transposición, neste real 
decreto establécense valores obxectivo de concentra-
ción do arsénico, do cadmio, do níquel e dos hidrocarbu-
ros aromáticos policíclicos presentes no aire, co fin de 
protexer a saúde das persoas e o ambiente no seu 
conxunto. Utilizarase o benzo(a)pireno como indicador 
do risco canceríxeno dos hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos no aire ambiente.

Estes valores obxectivo non exixirán medidas que 
supoñan custos desproporcionados. No que respecta ás 
instalacións industriais, os ditos valores non implicarán 
a adopción de medidas que vaian máis alá da aplicación 
das mellores técnicas dispoñibles establecidas na Lei 


