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I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

10462 REIAL DECRET LLEI 10/2001, de l’1 de juny,
d’adopció de mesures de caràcter urgent per
a pa�iar els efectes produïts per les plogudes
persistents en determinats cultius a la Comu-
nitat Autònoma d’Andalusia. («BOE» 132,
de 2-6-2001.)

L’excés d’humitat originat per les plogudes persis-
tents que tingueren lloc en l’últim trimestre de l’any 2000
i en el primer del 2001, va ocasionar importants pèrdues
en els cultius de maduixa i de cítrics de la Comunitat
Autònoma d’Andalusia, principalment a les províncies
occidentals, i especialment a la de Huelva, quant al cultiu
de la maduixa.

La reiteració d’esta adversitat climàtica en les últimes
campanyes ha incidit molt negativament en l’economia
de les explotacions dedicades al cultiu de la maduixa
i, en general, en la que depén d’este sector, que s’ha
vist afectat no sols per importants pèrdues de producció,
sinó també pel descens de valor de mercat, en tant que
s’hi han vist alterats per les plogudes contínues els cicles
normals de concurrència dels contingents de collita.

Les pèrdues de producció ocasionades per les plo-
gudes persistents en els cultius i en els territoris afectats
configuren, per la magnitud dels danys ocasionats, una
situació equiparable a la de desastre natural, en els ter-
mes establits per les directrius comunitàries sobre ajudes
estatals al sector agrari.

Tenint en compte que esta contingència climàtica
no té encara cobertura en el marc de l’assegurança agrà-
ria combinada, i sense perjuí que es prosseguisquen els
treballs per a la seua immediata incorporació a esta,
una vegada ultimats els estudis tecnicoactuarials i hi
haja disponibilitat pressupostària, es fa necessari arbitrar
mesures pa�iatives adequades, d’acord amb la natura-
lesa i incidència dels danys ocasionats en les produccions
dels territoris afectats i, conseqüentment, en les rendes
dels agricultors, dins del necessari marc de cooperació
entre les administracions competents, compatibles amb
el principi de foment i extensió de les assegurances agrà-
ries i amb la política duta a terme pel Govern en este
àmbit durant els últims anys, així com amb el dret comu-
nitari.

Conseqüentment amb això, en esta disposició s’es-
tablixen indemnitzacions de danys en les produccions
agràries de cítrics i de maduixa afectades per l’excés
de precipitacions, exclusivament quan estiguen assegu-
rades amb pòlisses en vigor de l’assegurança agrària
combinada i este risc no tinga cobertura en la regulació
vigent de l’assegurança agrària, i sempre que es realitzen
les actuacions necessàries perquè este risc s’hi incorpore
per a les pròximes campanyes després dels correspo-
nents estudis tecnicoactuarials i de viabilitat, i hi haja
disponibilitat pressupostària.

Així mateix, es preveuen, en determinades condi-
cions, bonificacions d’interessos als préstecs que les enti-
tats financeres puguen concedir als titulars de les explo-
tacions afectades en les produccions de cítrics o de
maduixa amb pòlisses en vigor de l’assegurança agrària
combinada en el moment de la percepció de la boni-
ficació i, si és el cas, a les associacions o organitzacions
de productors i cooperatives agràries del sector de la
maduixa.

A fi d’adequar la càrrega fiscal a la capacitat con-
tributiva dels titulars de les explotacions agràries les pro-
duccions de la qual s’han vist afectades per esta meteo-
rologia adversa, es preveuen mesures de reducció en
els índexs de rendiment net corresponents del règim
d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, alhora que es flexibilitzen els paga-
ments de les quotes a la Seguretat Social, per mitjà
de la concessió de moratòries sense interés.

El llindar de pèrdues de producció bruta per a accedir
als beneficis regulats en esta disposició es fixa, per a
les produccions citrícoles afectades, en un 50 per 100
respecte a la corresponent a un any normal i en un
30 per 100 en el cultiu de la maduixa, en atenció, en
este cas, a la reiteració dels perjuís originats per esta
incidència meteorològica en les últimes campanyes, així
com pels elevats gastos realitzats en este cultiu, espe-
cialment els derivats del treball, que s’han vist incre-
mentats per les necessàries labors de selecció, collita
i destrucció de la fruita no comercialitzable.

En l’adopció de les mesures incorporades en el pre-
sent reial decret llei, per la seua naturalesa i finalitat,
concorre la circumstància d’extraordinària i urgent neces-
sitat que exigix l’article 86 de la Constitució per a la
utilització del reial decret llei.

El present reial decret llei es dicta a l’empara de l’ar-
ticle 149.1.13a, 14a i 17a de la Constitució, que atribuïx
a l’Estat la competència sobre bases i coordinació de
la planificació general de l’activitat econòmica, hisenda
general i règim de la Seguretat Social.

En virtut d’això, en ús de l’autorització concedida en
l’article 86 de la Constitució, a proposta dels ministres
d’Hisenda; de Treball i Assumptes Socials, i d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la seua reunió del dia 1 de juny
del 2001,

D E C R E T E :

Article 1. Objecte.

1. El present reial decret llei té per objecte establir
mesures de suport i, si és el cas, la concessió d’ajudes
als titulars de les explotacions agràries situades en les
províncies, comarques, termes municipals o zones de
la Comunitat Autònoma d’Andalusia que, a causa de
les plogudes persistents que han tingut lloc durant la
campanya 2000-2001, hagen patit unes pèrdues mit-
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janes de producció bruta, corresponent a eixa campanya,
superiors al 30 per 100 en el cultiu de la maduixa o
al 50 per 100 en els cultius de cítrics.

2. Els àmbits territorials d’aplicació de les mesures
previstes en el present reial decret llei són els que figuren
en l’annex.

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

Els danys causats per les plogudes persistents que
han tingut lloc en la campanya 2000-2001, en les pro-
duccions agràries assegurades amb pòlisses en vigor
de l’assegurança agrària combinada, regulada per la Llei
87/1978, de 28 de desembre, seran objecte d’indem-
nització quan els riscos que els originen no es troben
coberts per les ordes reguladores de les condicions d’as-
segurament i sense perjuí que en pròximes campanyes
estos riscos queden incorporats després dels correspo-
nents estudis tecnicoactuarials.

Article 3. Bonificació d’interessos.

1. S’establix una bonificació d’interessos als prés-
tecs que concedisquen les entitats financeres als titulars
d’explotacions agràries, amb pòlisses en vigor de l’as-
segurança agrària en el moment de percepció d’esta,
afectats per les plogudes persistents en els termes pre-
vistos en l’article 1, en els cultius de maduixa o de cítrics
i, si és el cas, a les associacions o organitzacions de
productors i cooperatives agràries del sector de la
maduixa afectat, entre els fins de les quals es trobe el
subministrament d’inputs als titulars associats i, si és
el cas, a altres titulars dins dels límits legals establits.

La taxa de bonificació serà de dos punts percentuals
d’interés, sense superar el 50 per 100 del tipus d’interés
dels préstecs.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
regularà les condicions de concessió de les bonificacions
d’interessos dels préstecs.

Els imports dels préstecs, amb interés bonificat, des-
tinats als titulars d’explotacions agràries afectades per
les plogudes persistents en els cultius de maduixa o de
cítrics seran els que resulten d’aplicar els mòduls unitaris
corresponents, sense superar les quanties de 5.000.000
de pessetes per titular persona física i de 15.000.000
de pessetes en el supòsit de persones jurídiques o comu-
nitats de béns. Estes quanties màximes es referixen al
conjunt d’explotacions de cada titular afectades per les
plogudes persistents.

Els mòduls màxims unitaris de préstec, aplicables,
amb interés bonificat, es fixen en 2.000.000 de pessetes
per hectàrea en el cultiu de la maduixa, i en 100.000
pessetes per hectàrea en els cultius de cítrics.

Els imports dels préstecs, amb interés bonificat, des-
tinats a les associacions o organitzacions de productors
i cooperatives agràries del sector de la maduixa afectat
seran els que resulten d’aplicar el mòdul unitari d’este
cultiu a la superfície de maduixa afectada corresponent
a titulars associats a l’entitat beneficiària o, si és el cas,
a altres titulars dins dels límits legalment establits, tenint
en compte que un mateix titular només serà considerat
en una entitat beneficiària i que la quantia màxima com-
putable per titular no haurà de superar els límits de
5.000.000 de pessetes si és persona física o 15.000.000
de pessetes en el supòsit de persones jurídiques o comu-
nitats de béns.

Els terminis màxims d’amortització dels préstecs amb
interés bonificat seran de quatre anys per als destinats
a titulars d’explotacions agràries afectades en els cultius

de maduixa o de cítrics, i d’un any per als destinats
a les associacions o organitzacions de productors i coo-
peratives agràries del sector de la maduixa afectat.

3. El volum global màxim de préstec amb interés
bonificat és de 16.000 milions de pessetes, amb un límit
global de 10.000 milions de pessetes per als préstecs
destinats a titulars d’explotacions agràries afectades en
els cultius de maduixa o de cítrics, i de 6.000 milions
de pessetes el corresponent als destinats a les asso-
ciacions o organitzacions de productors i cooperatives
agràries del sector de la maduixa afectat.

El volum de préstec amb interés bonificat destinat
als titulars d’explotacions agràries ressenyats en el parà-
graf anterior, que excedisca, si és el cas, el total so�icitat,
dins del límit establit, podrà incrementar, si fóra neces-
sari, el límit global establit per als préstecs destinats
a les associacions o organitzacions de productors i coo-
peratives del sector de la maduixa afectat.

L’excés, si és el cas, de l’import global dels préstecs
susceptibles de reconeixement de dret a bonificació d’in-
terés sobre el volum màxim global de 16.000 milions
de pessetes establit en este article, donarà lloc a reduc-
cions en la quantia dels préstecs bonificables, per prorra-
teig de l’excés entre les so�icituds, tenint en compte
també la superfície afectada i el nivell de les pèrdues
patides en cada cas.

4. Les bonificacions previstes en este article seran
compatibles amb les que puga establir la Comunitat
Autònoma d’Andalusia a càrrec dels seus pressupostos
per als mateixos préstecs i, si és el cas, de la mateixa
quantia, sense sobrepassar entre les dos el tipus d’interés
fixat per l’entitat financera al prestatari, ajustant-se, en
tot cas, als màxims establits en les directrius comuni-
tàries corresponents.

Article 4. Avals per als préstecs bonificats.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció podrà subvencionar els avals concedits, si és el cas,
per la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA), quan siguen necessaris per a la concessió als
titulars d’explotacions agràries dels préstecs d’interés
bonificat previstos en l’article 3 del present reial decret
llei.

L’import de la subvenció es destinarà a finançar el
cost de l’aval corresponent a la comissió de gestió, que
s’acordarà amb SAECA sense superar un punt percentual
anual sobre el saldo viu dels préstecs avalats.

2. Esta subvenció serà compatible amb la que puga
concedir la Comunitat Autònoma d’Andalusia amb la
mateixa finalitat, i en este cas la subvenció del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació tindrà la mateixa quan-
tia que esta última, sense superar entre les dos el cost
total de l’aval.

3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
podrà subscriure l’oportú conveni de co�aboració amb
SAECA als efectes de regular les condicions dels avals
subvencionats previstos en este article.

Article 5. Quotes de la Seguretat Social.

1. Els treballadors per compte propi inclosos en el
Règim Especial Agrari de la Seguretat Social i els titulars
d’explotacions agràries inclosos en el Règim Especial
de Treballadors Autònoms, en els territoris afectats per
les plogudes persistents en els termes previstos en l’ar-
ticle 1, tindran una moratòria de dos anys, sense interés,
en el pagament de les seues quotes fixes mensuals
corresponents al període comprés entre els dies 1 de
gener i 30 de juny del 2001, ambdós inclusivament,
amb dret a devolució, si és el cas, de les ja ingressades.
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2. Així mateix, es concedirà una moratòria de dos
anys, sense interés, en el pagament de les quotes empre-
sarials per jornades reals del Règim Especial Agrari de
la Seguretat Social, corresponents al període assenyalat
en l’apartat anterior, amb dret a devolució, si és el cas,
de les ja ingressades.

3. La moratòria i, si és el cas, la devolució de les
quotes, hauran de ser so�icitades pels afectats dins del
termini, i amb els requisits que a este efecte es deter-
minen pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, a
través de l’organisme competent.

Article 6. Modificació en el rendiment net de les acti-
vitats agràries en el Règim d’Estimació Objectiva als
efectes de tributació en l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques.

El Ministeri d’Hisenda, a la vista de l’informe del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, podrà autoritzar,
amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de
rendiment net, a què es referix l’Orde de 29 de novembre
del 2000, que desplega per a l’any 2001 el Règim d’Es-
timació Objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, corresponent a les activitats agràries
afectades en els termes previstos en l’article 1 de la
present disposició.

Article 7. Finançament.

El cost de les mesures que es preveuen en l’arti-
cle 2 del present reial decret llei es finançaran a càrrec
de recursos de l’organisme autònom Entitat Estatal
d’Assegurances Agràries, inclosos els romanents del crè-
dit dotat en virtut del que estabix el Reial Decret
Llei 20/1999, i el cost de les que s’arrepleguen en els
articles 3 i 4 ho serà a càrrec de les dotacions pres-
supostàries del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. A estos efectes es realitzaran les modificacions
pressupostàries que corresponguen, de conformitat amb
el que disposa el text refós de la Llei General Pressu-
postària, sense que resulten d’aplicació les limitacions
establides en l’article 70 del text refós de la Llei General
Pressupostària en relació amb les transferències de crè-
dit que siga necessari efectuar per a dotar els crèdits
corresponents.

Disposició addicional primera. Títols competenciales.

El present reial decret llei es dicta a l’empara de l’ar-
ticle 149.1.13a, 14a i 17a de la Constitució, que atri-
buïxen a l’Estat competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica, hisenda general i règim de la Seguretat
Social.

Disposició addicional segona. Compatibilitat de les aju-
des amb el mercat comú.

Les resolucions de concessió de les ajudes regulades
en el present reial decret llei quedaran condicionades
a la decisió positiva de la Comissió de la Unió Europea
sobre compatibilitat d’estes amb el mercat comú, d’acord
amb el que establix l’article 88.3 del Tractat Constitutiu
de la Comunitat Europea.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculta els ministres d’Hisenda, de Treball i
Assumptes Socials i d’Agricultura, Pesca i Alimentació
per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries
per a l’aplicació i desplegament del present reial decret
llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix
dia de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de juny del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANNEX

Àmbits territorials d’aplicació

Cultiu de maduixa

Província de Cadis:

Algodonales, Arcos de la Frontera, Bornos, Conil, Pra-
do del Rey, Puerto Serrano, Villamartín.

Província de Huelva:

Aljaraque, El Almendro, Almonte, Ayamonte, Beas,
Bollullos del Condado, Bonares, Calañas, Cartaya, Chu-
cena, Escacena, Gibraleón, Hinojos, Huelva, Isla Cristina,
La Palma del Condado, Lepe, Lucena del Puerto, Man-
zanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Punta
Umbría, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre,
San Juan del Puerto, Trigueros, Villablanca, Villalba de
Alcor, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa.

Província de Sevilla:

Arahal, El Coronil, Fuentes de Andalucía, La Puebla
de Cazalla, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera,
Palmar de Troya, Paradas, Utrera.

Cultiu de cítrics

Província de Cadis:

Jimena de la Frontera y Los Barrios.

Província de Còrdova:

Palma del Río.

Província de Huelva:

Alajar, Aljaraque, Alcacena, Almendro El, Almonaster
la Real, Almonte, Alosno, Aroche, Ayamonte, Beas, Berro-
cal, Bollullos del Condado, Bonares, Calañas, Campillo
El, Campofrío, Cartaya, Chucena, Cortegana, Gibraleón,
Granado El, Hinolajes, Hinojos, Huelva, Isla Cristina, Lepe,
Linares de la Sierra, Lucena del Puerto, Minas de Riotinto,
Moguer, Nerva, Niebla, Palma del Condado La, Palos
de la Frontera, Paterna del Campo, Punta Umbría, Redon-
dela La, Rociana del Condado, San Bartolomé de las
Torres, San Juan del Puerto, Sanlúcar de Guadiana, Santa
Bárbara de Casa, San Silvestre de Guzmán, Trigueros,
Valverde del Camino, Villablanca, Villanueva de las Cru-
ces, Villarrasa, Villanueva de los Castillejos, Villalba del
Alcor, Zalamea la Real.

Província de Màlaga:

Casares, Cortés de la Frontera, Gaucín, Manilva.

Província de Sevilla:

Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, Alcolea del Río,
Algaba La, Aznalcázar, Aznalcóllar, Bollullos de la Mita-
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ción, Brenes, Burguillos, Cantillana, Carmona, Coria, Dos
Hermanas, Gelves, Guillena, Lora del Río, Mairena del
Alcor, Palacios Los, Peñaflor, Rinconada La, San José
de la Rinconada, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tocina,
Utrera, Villanueva del Río y Minas, Villaverde del Río,
Viso El.

10564 LLEI 8/2001, de 4 de juny, sobre concessió
d’un crèdit extraordinari, per un import de
13.858.385.707 pessetes, per a atendre insu-
ficiències de crèdit produïdes en l’exercici de
1999, per les subvencions que s’efectuen per
a la cobertura de les diferències de canvi de
les divises obtingudes en préstecs concedits
a les societats concessionàries d’autopistes
de peatge. («BOE» 134, de 5-6-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les societats concessionàries d’autopistes de peatge
estan constituïdes com a societats mercantils, anònimes
i de nacionalitat espanyola. En el seu accionariat estan
presents les administracions públiques (principalment el
Patrimoni de l’Estat a través de l’Empresa Nacional d’Au-
topistes) i hi intervenen, a més, caixes d’estalvis, bancs,
altres entitats financeres, empreses constructores i accio-
nistes a títol individual.

Una considerable part del sector té el benefici de
l’assegurança de canvi que té el seu origen en la Llei
8/1972, de 10 de maig, «de construcció, conservació
i explotació d’autopistes en règim de concessió», regu-
ladora de l’estatut jurídic bàsic d’estes concessions admi-
nistratives.

El règim econòmic i financer dels concessionaris esta-
blit en el capítol IV de la llei preveu diversos beneficis
de caràcter fiscal i financer, i la lletra c) de l’article 13
arreplega el corresponent a l’assegurança de canvi, per
mitjà de la qual l’Estat es va comprometre a facilitar
al concessionari les divises necessàries per a afrontar
els venciments de principals i interessos dels préstecs
i obligacions que concerte en l’exterior al mateix tipus
de canvi de compra vigent el dia en què es constituïsca
el depòsit o s’efectue la venda a l’Instituto Español de
Moneda Extranjera de les divises a què es referix el prés-
tec. Això origina que el tipus de canvi quede assegurat
per al concessionari al tipus vigent en el moment de
disposició de l’operació, i va a càrrec de l’Estat la dife-
rència negativa resultant entre este tipus i el vigent en
cada venciment de principal o d’interessos.

Els crèdits dotats en el pressupost de l’Estat de l’exer-
cici 1999, per a la finalitat indicada, han resultat insu-
ficients per a satisfer les obligacions generades.

En conseqüència, per a atendre les obligacions deri-
vades de la cobertura de les diferències de canvi de
les divises obtingudes en préstecs concedits a les socie-
tats concessionàries d’autopistes de peatge, es tramita
un crèdit extraordinari, d’acord amb el dictamen del Con-
sell d’Estat, amb un informe previ favorable de la Direcció
General de Pressupostos.

Article 1. Concessió d’un crèdit extraordinari.

Es concedix un crèdit extraordinari per un import de
13.858.385.707 pessetes a la secció 24 «Ministeri d’E-
conomia», servici 04, «Direcció General del Tresor i Polí-
tica Financera», programa 612D, «Gestió del Deute i de
la Tresoreria de l’Estat», capítol 4, «Transferències
corrents», article 47, «A empreses privades», concep-
te 470, «Per a subvencionar les diferències de canvi
de les divises obtingudes en préstecs concedits a les
Societats Concessionàries d’Autopistes de Peatge [arti-
cle 13.c) de la Llei 8/1972, de 10 de març]. Crèdit
destinat a cance�ar deutes contrets amb el Banc d’Es-
panya en l’exercici 1999.»

Article 2. Finançament del crèdit extraordinari.

El crèdit extraordinari a què es referix l’article anterior
es finançarà amb Deute Públic, d’acord amb el que esta-
blix l’article 101 del text refós de la Llei General Pres-
supostària, aprovat pel Reial Decret Legisla-
tiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 4 de juny del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10565 LLEI 9/2001, de 4 de juny, per la qual
es modifica la disposició transitòria sexta
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del
Sector Elèctric, determinats articles de la
Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de
la Competència, i determinats articles de la
Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre intro-
ducció de l’euro. («BOE» 134, de 5-6-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El principal objectiu de la política econòmica del
Govern és aconseguir un ritme de creixement econòmic
sostenible que permeta continuar aproximant els nivells
de renda «per capita» i d’ocupació a Espanya als de
les economies més desenrotllades. Per a això, és impres-
cindible l’establiment d’un règim de liberalització eco-
nòmica adequat. El dit règim de liberalització, el desen-
rotllament i la consolidació del qual va motivar la pro-
mulgació dels reials decrets llei de juny del 2000, exigix
en tot cas la definició de les condicions normatives bàsi-
ques perquè l’estructura i el funcionament dels mercats
faça d’estos uns instruments eficients d’intercanvi de
béns i servicis.


