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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7311

Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a
la reactivació econòmica i l’ocupació.
I

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha canviat completament l’escenari
econòmic mundial. Les mesures de distanciament físic i limitacions a la mobilitat,
necessàries i efectives per controlar la transmissió del virus, tenen un impacte enorme en
l’activitat productiva i el benestar dels ciutadans. Aquests efectes s’han deixat notar tant en
l’oferta, amb severes dificultats per a les cadenes de subministraments i el tancament
temporal de negocis, com en la demanda domèstica i externa, amb una important
repercussió sobre alguns sectors, com el turisme, essencials per a l’economia espanyola.
El tancament temporal de negocis, les restriccions a la lliure circulació o la suspensió
d’actes públics tenen un impacte inevitable sobre les empreses, que exerceixen un paper
central en la creació d’ocupació i riquesa per al conjunt del país. En unes circumstàncies
tan crítiques, preservar el teixit productiu i atendre les dificultats transitòries de les
empreses és una prioritat per superar les conseqüències d’aquesta pandèmia.
La magnitud de l’impacte d’aquest xoc exogen sobre l’economia no té precedents en
la història recent. La contracció econòmica afecta un gran nombre de països, tant a la zona
euro com en el conjunt de la UE i la resta del món, amb caigudes de l’activitat global que
el Fons Monetari Internacional, en les seves previsions econòmiques actualitzades per al
mes de juny, estima en el –4,9% el 2020. Tot apunta a una caiguda intensa del producte
interior brut d’Espanya en la primera part de l’any, especialment el mes d’abril, en el context
de fortes mesures de limitació de la mobilitat per aconseguir contenir l’expansió del virus.
Per fer front a aquesta situació, el Govern ha posat en marxa una bateria de mesures
sense precedents des del mes de març per donar suport al teixit productiu i social,
minimitzar l’impacte negatiu i aconseguir sostenir una base sobre la qual impulsar al màxim
l’activitat econòmica una vegada finalitzada l’alarma sanitària. Mitjançant els reials decrets
llei 7/2020, de 12 de març, 8/2020, de 17 de març, 11/2020, de 31 de març, i 15/2020, de
21 d’abril, s’han implementat un conjunt de mesures de suport a la liquiditat, laborals i de
sosteniment de rendes, amb especial atenció als autònoms. Entre altres actuacions, cal
destacar l’establiment d’una línia d’avals a compte de l’Estat per un import total de 100.000
milions d’euros, que s’ha anat alliberant en el període d’abril a juny per cobrir les necessitats
de liquiditat d’empreses i autònoms per fer front a la gestió de factures, la necessitat de
circulant o els venciments d’obligacions financeres o tributàries. Aquesta línia d’avals se
sumava a l’ampliació de la línia Thomas Cook a 400 milions d’euros per al sector turisme i
activitats connexes i a la creació d’una línia de cobertura asseguradora de CESCE de fins
a 2.000 milions d’euros amb càrrec al Fons de reserva dels riscos de la internacionalització.
Aquestes mesures de suport al teixit productiu, alineades amb les de la resta de països
europeus, estan complint de manera eficient el seu objectiu fonamental de permetre que
les empreses segueixin satisfent els seus pagaments ordinaris, i s’han convertit així en la
primera línia de defensa del nostre sistema productiu. Espanya està entre les grans
economies de la zona euro amb més utilització dels avals públics, fet que sense cap dubte
ha permès mitigar les conseqüències econòmiques negatives derivades del confinament.
De les operacions concedides fins a la data d’aprovació d’aquest Reial decret llei, al voltant
del 98 per cent han anat destinades a la cobertura de les necessitats de petites i mitjanes
empreses i autònoms.
Un segon grup de mesures s’han dirigit a la protecció de l’ocupació, mitjançant
l’establiment d’un mecanisme d’ajust intern alternatiu a la destrucció d’ocupació a través
d’un nou règim d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), amb un fort suport
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públic a les retribucions dels treballadors i importants exoneracions en les cotitzacions a la
Seguretat Social. Més de 3 milions de treballadors i 550.000 empreses s’han beneficiat
d’aquest nou instrument durant l’estat d’alarma, per reduir els seus costos fixos davant la
paralització derivada de la COVID-19.
Aquestes mesures de liquiditat i laborals s’uneixen a gairebé un centenar de mesures
destinades a donar suport a les rendes empresarials i familiars, amb la finalitat de disposar
d’una base sòlida per a la recuperació, entre les quals cal destacar l’establiment d’una
prestació extraordinària per als treballadors autònoms per tancament d’activitat o caiguda
significativa dels ingressos. Més d’1 milió de persones s’han pogut beneficiar d’aquesta
renda compensatòria, dirigida a un dels col·lectius més vulnerables i més afectats per
l’emergència sanitària.
En conjunt, per fer front a l’impacte del confinament en l’activitat econòmica s’han
adoptat mesures amb un impacte pressupostari per gairebé el 4% del PIB i mesures de
suport a la liquiditat per prop de l’11% del PIB.
En paral·lel amb les accions nacionals, la Unió Europea ha desplegat un conjunt
d’instruments destinats a reforçar la xarxa de seguretat per a les empreses, els estats i els
treballadors. Al llarg de maig i juny, s’han aprovat els corresponents reglaments i canvis
normatius per posar en marxa tres nous instruments de finançament a curt termini,
mitjançant el nou programa de garanties per a inversió empresarial del Banc Europeu
d’Inversions, el nou mecanisme comunitari de suport als esquemes de protecció temporal
de l’ocupació (SURE) i una nova facilitat precautòria del Mecanisme Europeu d’Estabilitat
(MEDE) per finançar les despeses sanitàries directes i indirectes derivades de la lluita
contra la pandèmia.
Després de la finalització de l’estat d’alarma i les consegüents restriccions a l’activitat
i la mobilitat, s’ha posat en marxa una segona fase de mesures econòmiques i socials per
impulsar la reactivació. Una vegada protegida la resistència de l’economia durant la fase
d’hibernació, és essencial adaptar i complementar els diferents instruments amb la finalitat
de consolidar el que s’ha aconseguit en termes de protecció del teixit productiu i l’ocupació,
amb l’orientació del suport públic cap al reforç de la solvència empresarial i l’impuls de la
inversió necessària per reconstruir l’economia. S’ha d’evitar que els problemes de liquiditat
provocats pel confinament es transformin en problemes de solvència.
En aquesta línia, ha estat necessari abordar programes sectorials que responguin a les
necessitats especials dels sectors més afectats per la caiguda d’activitat derivada de la
pandèmia, amb caràcter estratègic per al nostre país pel seu pes en el PIB i l’ocupació i el
seu impacte tractor sobre el conjunt de l’economia.
Així, els passats 15 i 18 de juny s’han presentat el Pla d’impuls de la cadena de valor
de la indústria de l’automoció i el Pla d’impuls per al sector turístic. Part de les mesures
econòmiques i fiscals que preveuen aquests plans ja s’han incorporat a l’ordenament
jurídic mitjançant el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en
matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
Així mateix, mitjançant aquest Reial decret llei s’han adoptat un conjunt de mesures
per reactivar el mercat de les energies renovables, per aprofitar tot el seu potencial en
termes de generació d’ocupació, i mitjançant el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de
mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de
competitivitat del sector industrial, s’han reforçat les mesures de suport al sector industrial
intensiu en l’ús de l’energia elèctrica, amb la creació del Fons espanyol de reserva per a
garanties electrointensives per donar suport a la subscripció de contractes bilaterals de
llarg termini de compra d’energia amb la finalitat de proporcionar un marc de costos estable
a les empreses amb un alt consum elèctric, en particular en l’àmbit industrial.
A més de les mesures sectorials, s’han anat adaptant els diferents instruments de
suport de caràcter horitzontal a les necessitats de la fase de reactivació econòmica. Així,
el règim extraordinari de suport i facilitació als expedients de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) per causes relacionades amb la COVID-19, aprovat pel Reial decret llei 8/2020, de
17 de març, es va prorrogar fins al 30 de juny i es va adaptar al procés de transició a la
nova normalitat, i es va incentivar la reactivació de treballadors, mitjançant el Reial decret
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llei 18/2020, de 12 de maig, que recull els termes de l’Acord social en defensa de l’ocupació
entre els agents socials i el Govern. Una vegada assolida la nova normalitat, amb la
finalitat d’incentivar la reincorporació dels treballadors i la reactivació empresarial, el Reial
decret llei 24/2020, de 26 de juny, ha suposat un pas més en el suport als ERTO com a
instrument de reactivació econòmica, i ha prorrogat el règim extraordinari fins al 30 de
setembre, de nou amb el consens dels agents socials, a través del II Acord en defensa de
l’ocupació. Aquest marc de suport sostingut als ERTO ha permès un ritme important de
reincorporació de treballadors a partir de la finalització de les mesures d’hibernació de
l’economia, i ha acompanyat així la fase de reactivació, i ha facilitat la reincorporació de
més d’un milió i mig dels treballadors afectats per ERTO. Així mateix, el Reial decret llei
24/2020, de 26 de juny, ha estès fins al 30 de setembre el règim de protecció especial per
als treballadors autònoms.
Com a complement d’aquestes mesures, és necessari estendre els mecanismes de
suport financer al teixit productiu, amb la finalitat de no tan sols garantir la liquiditat del
sistema, sinó també impulsar la inversió productiva i l’adaptació de les empreses, i donar
suport a la solvència de les de caràcter estratègic per evitar que les dificultats transitòries
que pateixen acabin tenint un impacte social o econòmic contrari a l’interès general. El
procés ha de garantir que els recursos públics de suport a la solvència es destinen a
activitats viables i estratègiques per al país i que s’optimitza el retorn per al contribuent i
per al conjunt de la societat de les inversions efectuades en aquest àmbit.
Per lluitar contra la crisi, potenciar la reconstrucció econòmica i social i fomentar el
creixement futur, no n’hi ha prou amb la conservació del teixit productiu, sinó que és
necessari adaptar-lo als canvis estructurals que s’acceleraran com a conseqüència de la
crisi sanitària, per a la qual cosa són necessàries inversions tant públiques com privades.
Per tant, és primordial establir les facilitats pertinents per efectuar aquestes inversions, que
s’han de centrar en sectors que fomentin el creixement potencial de l’economia, així com
la seva sostenibilitat a llarg termini, en particular, en la transició digital i mediambiental.
En aquesta mateixa línia, la Comissió Europea ha proposat la creació d’un nou
instrument de suport a la solvència (Solvency Support Mechanism), destinat a finançar a
través del BEI la presa de participacions en el capital d’empreses solvents a mitjà termini
que puguin necessitar un reforç davant la caiguda extraordinària d’activitat.
En aquesta mateixa línia d’incrementar la resiliència de l’economia espanyola, és vital
impulsar la internacionalització de les empreses, amb la finalitat d’esmorteir la caiguda de
les exportacions en un context d’important xoc negatiu sobre el comerç internacional i les
cadenes de producció.
Les dificultats que travessen la nostra economia i el teixit empresarial exigeixen una
concentració d’esforços, que defensin amb fons públics la reactivació en el segon semestre
de 2020, per donar suport a la creació d’ocupació i la inversió i aconseguir recuperar un
creixement robust i sostenible en el període 2021-2022. Amb aquests objectius, aquest
Reial decret llei aprova un conjunt de mesures de suport al sector productiu, a l’ocupació i
a les rendes, que impliquen una destacada mobilització de recursos públics amb efecte
immediat el 2020.
En concret, quant al suport a la solvència i la inversió, s’estenen i s’adapten les
mesures de suport financer mitjançant l’aprovació d’una nova línia d’avals ICO de 40.000
milions d’euros, orientada principalment a finançar inversions productives. A més, es crea
un nou fons gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) de 10.000
milions d’euros per donar suport financer a les empreses no financeres estratègiques
solvents que s’hagin vist especialment afectades per la COVID-19 i que així ho sol·licitin.
D’altra banda, amb la finalitat de reforçar el suport a la internacionalització de les empreses,
en un context internacional més complex marcat per la caiguda de l’activitat en els nostres
mercats d’exportació, s’estén a empreses cotitzades l’accés a la línia extraordinària de
garanties públiques de la Companyia Espanyola d’Assegurança de Crèdit a l’Exportació
(CESCE) aprovada mitjançant el Reial decret llei 8/2020. En la mateixa direcció es dirigeix
el reforç del Fons d’inversions a l’exterior (FIEX), gestionat per COFIDES, amb l’ampliació
de 10 a 100 milions d’euros la dotació d’aquest Fons.
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El Reial decret llei inclou així mateix disposicions necessàries per posar en marxa els
plans de suport al sector turístic i d’automoció. En primer lloc, preveu l’adopció d’una
mesura dirigida a assegurar la protecció dels deutors hipotecaris l’immoble dels quals
estigui afecte a una activitat hotelera, d’allotjaments turístics i agències de viatges, a través
de l’atorgament d’un període de moratòria de fins a dotze mesos per a les operacions
financeres subscrites entre els deutors hipotecaris esmentats i les entitats de crèdit.
En segon lloc, es preveu la creació dels plans de sostenibilitat turística en destinacions,
amb l’objecte de fomentar-ne la sostenibilitat, i s’estableixen disposicions relatives a la
transformació digital de les empreses turístiques que s’hagin vist afectades per aquesta
crisi sanitària.
En tercer lloc, per als treballadors fixos discontinus del sector turístic, es disposa
l’extensió de bonificacions i la seva compatibilitat amb exoneracions de cotitzacions a la
Seguretat Social.
En quart lloc, s’estableixen bases precises per a la concessió d’ajudes per posar en
marxa el programa RENOVE de suport a la renovació del parc automobilístic, presentat el
passat 15 de juny pel Govern.
D’altra banda, amb l’objectiu de reforçar la solvència de les empreses per afrontar la
recuperació econòmica, s’estén el termini de suspensió del dret de separació dels socis.
Així mateix, s’inclou una disposició de reforç dels mecanismes d’R+D+I, a través de
l’establiment d’unes regles per arbitrar els mecanismes de col·laboració publicoprivada
dels projectes sanitaris relacionats amb el coronavirus SARS-coVID-2.
Finalment, mitjançant una altra disposició final es modifica el Reial decret llei 20/2020,
de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital.
D’una banda, s’afegeix un nou apartat 4 a l’article 20, amb la finalitat de donar la
cobertura legal necessària a l’Institut Nacional de Seguretat Social per facilitar a les
comunitats autònomes i les entitats locals la informació necessària per al reconeixement i
el control de les prestacions que són de la seva competència, així com la comunicació a
qualsevol de les administracions de les resolucions relatives a les prestacions de l’ingrés
mínim vital per a la gestió i el control d’aquesta prestació, i a les institucions i els organismes
públics que ho sol·licitin perquè puguin dur a terme, dins de l’àmbit de les seves
competències, actuacions derivades de l’aplicació de l’ingrés mínim vital. D’altra banda,
amb l’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 3 de la disposició transitòria primera, s’habilita
la transmissió d’informació entre l’Institut Nacional de la Seguretat Social i les hisendes
forals en els mateixos termes que els previstos en relació amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, la qual cosa és necessària per aplicar la disposició transitòria
esmentada en els territoris forals.
En definitiva, totes aquestes mesures impliquen la mobilització de més de 51.000
milions d’euros.
Aquest Reial decret llei s’estructura en una exposició de motius, dos capítols, 52
articles, cinc disposicions addicionals i nou disposicions finals.
II
En primer lloc, s’aprova una línia d’avals que té per objectiu fomentar el finançament
dirigit a la inversió, a diferència de la línia anterior, que es dirigia principalment a fer front a
les necessitats de liquiditat provocades pel confinament. Durant el confinament, la prioritat
dels avals públics es va centrar a tallar els problemes de liquiditat derivats de la falta
d’activitat econòmica i que haurien acabat generant forts externalitats negatives i efectes
en cadena sobre el conjunt de la cadena productiva, atès que repercutien sobre proveïdors,
treballadors i clients. Ara que les empreses i els autònoms tornen a les seves activitats
quotidianes, poden cobrir les necessitats de liquiditat pels seus propis mitjans sense que
hi hagi un suport públic extraordinari. No obstant això, perquè l’economia espanyola pugui
créixer, és fonamental que s’impulsi l’activitat inversora, per a la qual cosa es crea aquesta
nova línia d’avals. Igual que l’anterior línia d’avals, aquesta permet l’alliberament de
recursos del sector privat, per facilitar cobrir la caiguda de la inversió estimada i fomentar-la
allà on generi més valor afegit, especialment al voltant de dos eixos principals: la
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sostenibilitat mediambiental i la digitalització. La línia d’avals té un import màxim de 40.000
milions d’euros i l’atorga el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital per afavorir
el finançament concedit per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms per a
la realització d’inversions. En la mesura en què el funcionament de la línia d’avals que
preveu el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, ha estat molt satisfactori, en aquest cas
es preveu replicar la mateixa operativa, mitjançant l’aprovació de successius acords del
Consell de Ministres, que han de determinar les condicions exactes en què s’han d’anar
alliberant els diferents trams d’avals.
En segon lloc, s’estableix la creació del Fons de suport a la solvència d’empreses
estratègiques, amb l’objectiu de compensar l’impacte de l’emergència sanitària en el
balanç d’empreses solvents considerades estratègiques per al teixit productiu i econòmic.
Es crea el Consell Gestor del Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, la
composició i el funcionament del qual s’han de determinar mitjançant un acord del Consell
de Ministres. El Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques el gestiona el
Consell Gestor a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), té un
caràcter temporal i disposa d’una dotació inicial de 10.000 milions d’euros per a la presa
d’instruments financers, incloent-hi deute, instruments híbrids o participacions en el capital
social de les empreses abans esmentades. Les ajudes en forma de recapitalització tenen
com a objectiu donar resposta a les situacions en què el crèdit o les mesures de liquiditat
no siguin suficients per assegurar el manteniment de l’activitat d’empreses que travessen
severes dificultats de caràcter temporal a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.
Es tracta d’una mesura d’intervenció d’últim recurs i temporal a aplicar, amb la sol·licitud
prèvia dels beneficiaris, exclusivament per a empreses considerades estratègiques per al
teixit productiu nacional o regional, entre altres motius, pel seu sensible impacte social i
econòmic, la seva rellevància per a la seguretat, la salut de les persones, les
infraestructures, les comunicacions o la seva contribució al bon funcionament dels mercats.
Les operacions amb càrrec al Fons s’han de portar a terme amb la sol·licitud prèvia per
part de l’empresa interessada.
Les ajudes canalitzades a través del Fons de suport a la solvència d’empreses
estratègiques han de complir la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes estatals,
en particular la modificació adoptada el passat 8 de maig per la Comissió Europea respecte
al «Marc temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a donar suport a
l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19». Aquest Marc temporal revisat
estableix les condicions de compatibilitat de les ajudes en forma d’aportacions de capital o
instruments híbrids de deute amb la normativa de la Unió Europea. Les ajudes en forma
de recapitalització han d’estar subjectes a plans de desinversió de la participació estatal
que, en tot cas, ha de ser remunerada en línia amb el que disposa el Marc temporal
esmentat, i han de complir la resta dels requisits que s’hi estableixen.
Per finalitzar, per tal de fer front als efectes econòmics desencadenats per la COVID19 i amb la finalitat de facilitar l’accés al finançament per al comerç internacional per a les
empreses que es puguin veure més afectades per les restriccions de liquiditat, el recent
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, preveu la concessió de suport a empreses
exportadores l’articulació d’una línia extraordinària de cobertura de crèdit circulant
gestionada per CESCE.
Inicialment la línia extraordinària de cobertura de crèdit circulant per part de CESCE es
va articular per a PIMES i empreses no cotitzades, excloent-ne les empreses cotitzades,
en entendre que, generalment, tenen un millor accés al finançament. En la pandèmia
actual, l’impacte de la crisi s’està deixant sentir de la mateixa manera a tots els segments
empresarials. El sector d’activitat està sent més determinant que la mida de l’empresa.
Algunes de les empreses cotitzades estan trobant dificultats d’accés al finançament i la
seva exclusió de la línia dificulta, a més, la utilització dels seus bancs habituals.
S’ha de tenir en compte el gran impacte en ocupació d’algunes d’aquestes empreses
cotitzades, no tan sols a les seves plantilles directes sinó en els efectes indirectes que
generen al seu voltant. Per aquesta raó, es considera adequat estendre la possibilitat d’ús
de la línia a les empreses cotitzades, de manera que la línia extraordinària de CESCE
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davant dels efectes de la COVID-19 queda destinada a les empreses internacionalitzades,
sigui quina sigui la seva mida o estructura corporativa o societària. Sense perjudici d’això,
i per assegurar una diversificació adequada de l’ús de la línia per empreses, les empreses
cotitzades només poden ser beneficiàries de fins a un màxim del 35% de l’import de la
línia.
III
La cadena de valor del turisme és una de les activitats econòmiques més afectades
per l’actual crisi sanitària del coronavirus. En efecte, la crisi sanitària derivada de la
pandèmia de la COVID-19 ha tingut un impacte important sobre la mobilitat i sobre el
sector turístic, que exerceix la seva activitat en un entorn econòmic globalitzat,
profundament canviant, en què una epidèmia com l’actual ha provocat un canvi important
en el comportament de la demanda, en funció de la incertesa que genera i la seva expansió
i contagi.
Més enllà dels efectes que pugui tenir en molts sectors econòmics i en la seva cadena
de producció, el brot de COVID-19 està tenint un impacte molt directe i extraordinari sobre
el turisme mundial. El passat dia 7 de maig, l’Organització Mundial del Turisme va revisar
les seves perspectives per a 2020, i va estimar una caiguda en les arribades de turistes
internacionals d’entre el 60 i el 80% en relació amb l’any 2019, cosa que suposaria una
pèrdua d’entre 910.000 milions i 1,2 bilions de dòlars dels EUA en ingressos per
exportacions del turisme. A Espanya, només el mes d’abril s’han perdut més de 7 milions
de turistes internacionals i una despesa associada de 7.000 milions d’euros (dades de
FRONTUR o EGATUR corresponents a l’abril de 2019, INE).
Per aquestes raons, el Govern va presentar un Pla d’impuls per al sector turístic, dotat
amb 4.262 milions d’euros que, entre altres mesures, preveu l’adopció amb caràcter urgent
d’una mesura per protegir els deutors hipotecaris l’immoble dels quals estigui afecte a
alguna de les activitats turístiques següents: hotels i allotjaments turístics similars,
allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, així com agències de viatge.
En virtut de la moratòria esmentada, les entitats financeres han de procedir, a sol·licitud
dels deutors, a la novació de totes les operacions de finançament vinculades a elements
patrimonials afectes a l’activitat turística, subscrites amb anterioritat a la declaració de
l’estat d’alarma, en les quals el beneficiari sigui una persona física o jurídica que no estigui
en un concurs de creditors des d’abans de la declaració de l’estat d’alarma, que pateixi
dificultats financeres com a conseqüència de la COVID-19, i sempre que el préstec no
sigui ja beneficiari d’una o diverses moratòries legals, sectorials o voluntàries que
conjuntament arribin als dotze mesos. Durant la moratòria s’abonarien només interessos
del deute hipotecari, i no s’amortitzaria el capital. Així mateix, l’obligació financera
s’estendria fins a un màxim de dotze mesos més o l’import ajornat es redistribuiria entre les
quotes restants sense modificar la data pactada de venciment.
La carència recauria sobre préstecs hipotecaris que tenen com a garantia un bé
immoble que estigui afecte a l’acompliment d’una activitat econòmica del sector turístic
exercida en el territori nacional. Els beneficiaris serien hotels i allotjaments turístics
similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, així com agències de
viatge.
D’altra banda, es bonifica el pagament dels aranzels notarials i del Registre de la
Propietat a què donin lloc les operacions d’implementació d’aquesta mesura, així com de
qualsevol tipus d’impost o gravamen.
Juntament amb això, a la paràlisi i la incertesa del sector turístic, s’hi uneixen les
inversions necessàries que han de fer per reobrir complint els protocols higienicosanitaris
establerts per a la «nova normalitat». En aquest escenari, en què es produirà una caiguda
sense precedents del turisme internacional, el Programa de plans de sostenibilitat turística
en destinacions pretén contribuir al fet que la recuperació sigui més responsable i
sostenible.
D’altra banda, com a part de l’esmentat Pla d’impuls del sector turístic, la Secretaria
d’Estat de Turisme instrumentarà de manera excepcional el 2020 una línia de préstecs de
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216 milions d’euros, per cobrir les necessitats d’inversió en matèria de transformació digital
d’empreses turístiques i treballadors autònoms afectats per la crisi de la COVID-19, amb
un tipus d’interès bonificat i amplis terminis de carència que financin projectes que
promoguin la transformació digital i la recerca, el desenvolupament i la innovació del sector
turístic.
Aquestes mesures s’han d’emprendre sense demora per evitar la destrucció de
l’ocupació i la pèrdua de la competitivitat de la indústria turística espanyola que condueixi
a una situació de desavantatge en els mercats europeus i internacionals.
Es tracta de préstecs de liquiditat que han de cobrir les necessitats d’inversió que
requereixen les empreses turístiques afectades per la crisi de la COVID-19 i que necessiten
liquiditat immediata per rellançar la seva competitivitat i aconseguir el seu reposicionament
en el mercat, i permetre, d’aquesta manera, una recuperació futura més ràpida i sostenible,
amb la contribució al manteniment de l’ocupació després de la crisi. A unes necessitats tan
específiques l’Administració ha de respondre de manera que els terminis i els criteris siguin
idèntics a tot el territori nacional, la qual cosa únicament es garanteix amb una gestió
centralitzada podria assolir el principal objectiu d’aquestes, facilitar finançament urgent a
les empreses. Així, aquestes circumstàncies impedeixen la territorialització prèvia dels
crèdits entre les comunitats autònomes i exigeixen la intervenció de l’Administració General
de l’Estat per garantir una certa igualtat dels possibles destinataris a tot el territori nacional.
Des del punt de vista de l’ocupació, la situació excepcional provocada per la COVID-19
està tenint una incidència especial en l’ocupació dels treballadors fixos discontinus que
treballen en el sector turístic i en els sectors que hi estan vinculats a totes les comunitats
autònomes. En la crisi actual s’ha constatat que un dels principals sectors econòmics
afectats està sent el sector turístic, i això per les restriccions a la lliure circulació de
persones i la suspensió de les activitats obertes al públic, en particular les d’hostaleria i
restauració, decretades durant l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14
de març. Si bé inicialment per la demanda inferior de serveis turístics per la incertesa i
l’efecte precaució pel Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, s’ha ampliat als mesos de
febrer a juny de 2020 l’aplicació de la bonificació per prolongació del període d’activitat
dels treballadors amb contractes fixos discontinus respecte dels treballadors que es poden
veure més afectats per la situació excepcional esmentada a totes les comunitats
autònomes, la prolongació de l’estat d’alarma, així com el retorn gradual a les activitats de
turisme, i comerç i hostaleria vinculats al turisme durant el procés de desescalada de les
mesures esmentades, i una vegada que s’entri en la nova normalitat quan finalitzi aquest
procés, fan necessari estendre de manera excepcional les bonificacions esmentades a
totes les comunitats autònomes durant els mesos de juliol a octubre de 2020, així com fer
compatibles les bonificacions amb les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social.
IV
En un altre ordre de coses, en el cas del sector d’automoció espanyol, les estimacions
per a finals d’aquest any indiquen que el mercat retrocediria un 45 per cent i la producció
podria disminuir en 700.000 unitats. Per tant, la cadena de valor de l’automoció és una de
les activitats econòmiques industrials i comercials més afectades per l’actual crisi sanitària
del coronavirus.
En l’actual procés de reconstrucció econòmica i social que és necessari emprendre per
fer front als efectes negatius derivats de la pandèmia, el Govern ha presentat el 15 de juny
de 2020 un Pla d’impuls a la cadena de valor de la indústria d’automoció, que conté 21
mesures estructurades al voltant de cinc pilars, un dels quals és la renovació del parc de
vehicles cap a un altre més modern i eficient. Es presenta així el Programa de renovació
de vehicles 2020 (Programa RENOVE 2020).
L’objectiu d’aquest Programa és la substitució dels vehicles més antics per models
més nets i més segurs, amb la incorporació de criteris ambientals. Amb l’adopció d’un
enfocament de neutralitat tecnològica, aquest Programa incentiva la substitució de vehicles
contaminants en circulació per vehicles nous de menys emissions i de totes les tecnologies
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disponibles actualment: vehicles elèctrics, híbrids, d’hidrogen, de combustió, GLP i gas
natural. Amb un enfocament ampli, el Programa dona suport a la compra de vehicles
pertanyents a les categories més rellevants, des de turismes i vehicles comercials lleugers,
fins a vehicles industrials pesants i autobusos.
En aquest sentit, i pel que fa al principi de necessitat, en el marc internacional s’han de
ressaltar els compromisos fixats col·lectivament des de la Unió Europea per a l’any 2030
respecte a la millora de l’eficiència energètica, la penetració de les energies renovables i
les reduccions de gasos d’efecte d’hivernacle. En l’àmbit nacional, el sector del transport a
Espanya és responsable en l’actualitat del 39 per cent del consum d’energia final, i
representa més de la quarta part de les emissions totals de CO2, i corresponen al transport
per carretera el 80 per cent del consum energètic del sector del transport i el 90 per cent
de les seves emissions de CO2. La renovació del parc per substitució de vehicles antics
per models nous suposarà un avanç enorme en aquest sentit.
V
En vista de l’impacte econòmic derivat de la crisi sanitària de la COVID-19, és
convenient estendre el termini de suspensió del dret de separació dels socis, únicament en
el supòsit de separació per falta de dividends, tal com estableix l’article 348 bis.1 i 4 del
text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2
de juliol. D’aquesta manera, es permet la retenció del dividend perquè les empreses puguin
afrontar la recuperació econòmica amb una solvència reforçada. La suspensió del dret de
separació s’estén només el que és necessari per aconseguir l’objectiu descrit, això és, fins
al 31 de desembre de 2020.
Així mateix, és fonamental regular, en l’àmbit del finançament públic de projectes
d’R+D+I relacionats amb l’emergència sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoViD-2,
l’aplicació adequada dels fons esmentats, i garantir en tot cas que, quan el resultat del
projecte corresponent doni lloc a un medicament o un producte sanitari, o productes
intermedis per a la seva ulterior transformació industrial en medicaments o productes
sanitaris, o els equipaments, models, prototips, sistemes o enginyeries de procés
necessaris per al seu desenvolupament, i sempre que hi hagi dificultats en l’escalada i la
producció d’aquests que puguin donar lloc al seu desproveïment, es puguin arbitrar
mecanismes de col·laboració per superar aquests obstacles.
Aquests mecanismes, que impliquen la cooperació entre l’agent finançador i l’entitat
que desenvolupi el projecte corresponent, han de preveure la subjecció de l’exportació
dels productes resultants de la recerca a l’autorització prèvia de l’Agència Espanyola de
Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), i han d’habilitar les autoritats sanitàries per
determinar-ne el subministrament centralitzat.
L’acord de col·laboració s’ha de subscriure sota qualsevol forma permesa en dret i, en
cas que sigui un contracte, s’ha d’ajustar al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, s’ha de regir en tot cas pel principi de proporcionalitat i s’ha
de limitar a garantir l’objectiu de la protecció adequada de la salut pública.
VI
L’article 86 de la Constitució espanyola permet al Govern dictar decrets llei «en cas de
necessitat extraordinària i urgent», sempre que no afectin l’ordenament de les institucions
bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I
de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general.
L’adopció de mesures de caràcter econòmic acudint a l’instrument del reial decret llei ha
estat avalada pel Tribunal Constitucional sempre que concorri una motivació explícita i
raonada de la necessitat, entenent per tal que la conjuntura econòmica exigeix una
resposta ràpida, i la urgència, assumint com a tal que la dilació en el temps de l’adopció de
la mesura de què es tracti mitjançant una tramitació pel curs normatiu ordinari podria
generar algun perjudici.
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El reial decret llei constitueix un instrument constitucionalment lícit, sempre que la
finalitat que justifica la legislació d’urgència sigui, tal com reiteradament ha exigit el nostre
Tribunal Constitucional (sentències 6/1983, de 4 de febrer, F 5; 11/2002, de 17 de gener, F
4; 137/2003, de 3 de juliol, F 3, i 189/2005, de 7 de juliol, F 3), subvenir a una situació
concreta, dins dels objectius governamentals, que per raons difícils de preveure requereix
una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o
pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis, més quan la
determinació d’aquest procediment no depèn del Govern. És manifesta la necessitat
d’acudir a aquest instrument normatiu davant la greu situació que suporta el nostre país
des de la declaració d’emergència de salut pública d’importància internacional, que va
imposar la necessitat de declarar l’estat d’alarma i que ha suposat a la ciutadania, els
treballadors, les empreses i el sector públic un sacrifici que demana una resposta
addicional dels poders públics.
En definitiva, les circumstàncies actuals requereixen una política pública destinada a
complir uns objectius ben definits pel Govern i la materialització dels quals requereix una
implementació extraordinària i urgent i un impuls en aquest moment que motiven la
necessitat urgent d’aprovar aquest Reial decret llei, que s’inscriu en el judici polític o
d’oportunitat que correspon al mateix Govern (STC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4, i 142/2014,
d’11 de setembre, FJ 3) i aquesta decisió, sens dubte, implica una ordenació de prioritats
polítiques d’actuació (STC, de 30 de gener de 2019, Recurs d’inconstitucionalitat núm.
2208-2019), centrades en el compliment de la seguretat jurídica i la salut pública.
Tal com el Tribunal Constitucional ha tingut ocasió de subratllar, «el fet que una matèria
estigui reservada a la llei ordinària, amb caràcter absolut o relatiu, no exclou eo ipso la
seva regulació extraordinària i provisional mitjançant un decret llei» (STC 60/1986, FJ 2;
182/1997, FJ 8; 100/2012, FJ 9, i 35/2017, d’1 de març, FJ 5).
Els motius d’oportunitat que s’acaben d’exposar demostren que, en cap cas, el present
Reial decret llei desborda o constitueix un supòsit d’ús abusiu o arbitrari d’aquest
instrument constitucional (STC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4; 100/2012, de 8 de maig, FJ 8;
237/2012, de 13 de desembre, FJ 4, i 39/2013, de 14 de febrer, FJ 5). Al contrari, totes les
raons exposades justifiquen àmpliament i raonadament l’adopció d’aquesta norma (STC
29/1982, de 31 de maig, FJ 3; 111/1983, de 2 de desembre, FJ 5, i 182/1997, de 20
d’octubre, FJ 3).
Al seu torn, les mesures que estableix el Reial decret llei no lesionen drets
constitucionals i respecten el contingut essencial de la propietat privada i la lliure empresa
que consagren els articles 33 i 38, respectivament, de la Constitució espanyola. Aquestes
mesures s’ajusten als paràmetres de constitucionalitat que s’han establert.
En relació amb la utilització del reial decret llei com a instrument per introduir aquestes
modificacions a l’ordenament jurídic, s’han de tenir en compte dos aspectes referits a les
matèries vedades a aquest instrument normatiu i a la concurrència dels pressupòsits
habilitadors que justifiquen la utilització d’aquesta classe de norma. En relació amb els
primers, tal com assenyala l’article 86.1 de la nostra Constitució, els reials decrets llei «no
poden afectar l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i
les llibertats dels ciutadans que regula el títol I, el règim de les comunitats autònomes ni el
dret electoral general». En el cas del present Reial decret llei no s’afecta cap d’aquestes
matèries.
En efecte, les regulacions que s’incorporen a la norma no suposen una afecció del
nucli essencial de cap dels elements anteriors, atès que no es regula cap institució bàsica
de l’Estat, no s’afecta la naturalesa dels drets i els deures dels ciutadans, no s’incorporen
afeccions al règim de les comunitats autònomes atès que no és objecte de cap d’aquestes
mesures, i tampoc té cap relació amb el règim electoral, de manera que no hi ha res en el
seu contingut que obsti a la seva aprovació en aquest punt.
De conformitat amb el que disposa l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest Reial decret llei
s’ajusta als principis de bona regulació.
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Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa es fonamenta en
l’interès general que suposa atendre les circumstàncies socials i econòmiques excepcionals
derivades de la crisi de salut pública provocada per la COVID-19, i aquest és el moment
d’adoptar mesures addicionals per subvenir a aquestes necessitats, i el reial decret llei
constitueix l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució.
La norma és conforme al principi de proporcionalitat, atès que conté la regulació
imprescindible per aconseguir l’objectiu de garantir el benestar de tots els ciutadans i dels
treballadors en particular i minimitzar l’impacte en l’activitat econòmica davant la situació
excepcional actual.
Igualment, s’ajusta al principi de seguretat jurídica, per tal com és coherent amb el dret
de la Unió Europea i la resta de l’ordenament jurídic, i segueix els principis rectors de la
política social i econòmica.
Quant al principi de transparència, s’exceptuen els tràmits de consulta pública i
d’audiència i informació públiques, de conformitat amb l’article 26.11 de la Llei 50/1997, de
27 de novembre, del Govern.
Finalment, en relació amb el principi d’eficiència, aquest Reial decret llei no imposa cap
càrrega administrativa que no estigui justificada i sigui la mínima i, en tot cas,
proporcionada, en atenció a la particular situació existent i la necessitat de garantir el
principi d’eficàcia en l’aplicació de les mesures adoptades.
Per tant, en el conjunt i en cadascuna de les mesures que s’adopten, concorren, per la
seva naturalesa i finalitat, les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que
exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola com a pressupòsits habilitadors per a
l’aprovació d’un reial decret llei.
Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a, 6a, 7a,
8a, 10a, 11a, 13a, 14a, 15a, 17a, 18a, 23a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix
a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les condicions bàsiques que
garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels
deures constitucionals; legislació mercantil, penal i penitenciària; legislació processal,
sense perjudici de les especialitats necessàries que en aquest ordre es derivin de les
particularitats del dret substantiu de les comunitats autònomes; legislació laboral; legislació
civil; del règim duaner i aranzelari i comerç exterior; bases de l’ordenació de crèdit, banca
i assegurances; sobre les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica; hisenda general i deute de l’Estat; foment i coordinació general de la recerca
científica i tècnica; la legislació bàsica i el règim econòmic de la Seguretat Social, bases
del règim jurídic de les administracions públiques; legislació bàsica sobre contractes i
concessions administratives; telecomunicacions; trànsit i circulació de vehicles de motor,
legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les
comunitats autònomes d’establir normes addicionals de protecció i bases del règim miner
i energètic.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució
espanyola, a proposta de la vicepresidenta tercera del Govern i ministra d’Afers Econòmics
i Transformació Digital i dels ministres de Justícia, d’Hisenda, de Treball i Economia Social,
d’Indústria, Comerç i Turisme, de Ciència i Innovació i d’Inclusió, Seguretat Social i
Migracions, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 3 de
juliol de 2020,
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DISPOSO:
CAPÍTOL I
Mesures de suport a la inversió i la solvència
Línia d’avals per a inversions
Article 1. Aprovació d’una línia per a la cobertura a compte de l’Estat del finançament
atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat
principal de finançar inversions.
1. Amb la finalitat de fomentar la recuperació econòmica del país, el Ministeri d’Afers
Econòmics i Transformació Digital ha d’atorgar avals al finançament concedit per entitats
financeres supervisades a empreses i autònoms per atendre, principalment, les seves
necessitats financeres derivades de la realització de noves inversions.
2. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital pot concedir avals per un
import màxim de 40.000 milions d’euros, fins al 31 de desembre de 2020. Les condicions
aplicables i els requisits a complir, incloent-hi el termini màxim per sol·licitar l’aval, s’han
d’establir per acord del Consell de Ministres, sense que es requereixi desplegament
normatiu posterior per a la seva aplicació.
3. Els avals que regula aquesta norma i les condicions desenvolupades a l’acord del
Consell de Ministres han de complir la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes
d’Estat.
4. Els imports corresponents a l’execució dels avals atorgats pel Ministeri d’Afers
Econòmics i Transformació Digital al finançament concedit a empreses i autònoms en virtut
del que estableix aquest article s’han d’atendre des de la partida pressupostària del
Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riscos
en avals prestats pel Tresor, inclosos els riscos d’exercicis anteriors». Aquest crèdit té el
caràcter d’ampliable, segons l’annex II «Crèdits ampliables» de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, de conformitat amb el que
preveu l’article 54 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i li és
aplicable el que disposa l’article 59 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, pel que fa als avals atorgats en virtut d’aquest article.
S’autoritza la Direcció General del Tresor i Política Financera a efectuar els pagaments
corresponents a les execucions de l’aval mitjançant operacions de tresoreria amb càrrec
als conceptes específics que es creïn amb aquesta finalitat.
Després d’efectuar els pagaments, la Direcció General del Tresor i Política Financera
ha d’aplicar al pressupost de despeses els pagaments efectuats en l’exercici. Els
pagaments efectuats el mes de desembre de cada any s’han d’aplicar al pressupost de
despeses en el trimestre immediatament següent.
Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques
Article 2.

Creació d’un Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques.

1. De conformitat amb el que preveu l’article 137 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, es crea el Fons de suport a la solvència d’empreses
estratègiques, fons que no té personalitat jurídica (d’ara endavant el «Fons»), adscrit a
l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Hisenda. Es crea el Consell
Gestor del Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, la composició i el
funcionament del qual s’han de determinar mitjançant l’acord del Consell de Ministres al
qual es refereix l’apartat 15. El Fons el gestiona, a través de la Societat Estatal de
Participacions Industrials (SEPI), el Consell Gestor, òrgan col·legiat interministerial adscrit
al Ministeri d’Hisenda a través de la Subsecretaria d’Hisenda.
2. El Fons té per objecte aportar suport públic temporal per reforçar la solvència
empresarial, en particular mitjançant la concessió de préstecs participatius, deute
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subordinat, subscripció d’accions o altres instruments de capital, a empreses no financeres
que travessin severes dificultats de caràcter temporal a conseqüència de la pandèmia de
la COVID-19 i que es considerin estratègiques per al teixit productiu nacional o regional,
entre altres motius, pel seu sensible impacte social i econòmic, la seva rellevància per a la
seguretat, la salut de les persones, les infraestructures, les comunicacions o la seva
contribució al bon funcionament dels mercats. Les operacions amb càrrec al Fons s’han de
portar a terme amb la sol·licitud prèvia per part de l’empresa interessada.
3. La dotació inicial del Fons ascendeix a 10.000 milions d’euros. S’han d’integrar en
el Tresor Públic l’import dels dividends, els interessos, les plusvàlues i qualssevol altres
remuneracions que resultin de les inversions o les operacions que es facin, de la
participació, si s’escau, en els òrgans d’administració de les empreses sol·licitants, així
com els resultats de les desinversions i els reemborsaments efectuats, que s’han de
minorar per les minusvàlues i les despeses.
Les quantitats a ingressar en el Tresor Públic tenen la consideració d’ingressos de dret
públic, i per cobrar-les és aplicable el que preveu la Llei general pressupostària.
Als efectes que indica l’apartat anterior, es concedeix un crèdit extraordinari al
pressupost en vigor de la secció 15 «Ministeri d’Hisenda», servei 01 «Ministeri,
Subsecretaria i Serveis Generals», programa 923M «Direcció i Serveis Generals
d’Hisenda», capítol 8 «Actius Financers», article 87 «Aportacions patrimonials», concepte
879 «Aportació patrimonial al Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques»,
per un import de 10.000 milions d’euros. El crèdit extraordinari que es concedeix en aquest
apartat s’ha de finançar de conformitat amb l’article 46 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.
L’annex I inclou el Pressupost d’explotació i de capital per a l’exercici 2020 del Fons.
4. El Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques es regeix pel que
disposen la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, aquest Reial
decret llei i la resta de les normes de dret administratiu general i especial que li siguin
aplicables.
5. El Fons forma part del sector públic estatal com a fons sense personalitat jurídica
als efectes de l’article 2.2.f) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària,
i està subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i control que s’hi preveu. Als
efectes de rendició de comptes davant del Tribunal de Comptes té la condició de
comptedant el president del Consell Gestor.
6. La competència per resoldre sobre les sol·licituds de l’apartat 2 d’aquesta
disposició correspon al Consell Gestor, i és necessària l’autorització del Consell de
Ministres per aprovar les operacions.
7. El termini màxim per resoldre és de sis mesos comptats des de la presentació de
la sol·licitud de l’empresa. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s’hagi
dictat i notificat resolució expressa, s’entén que la sol·licitud s’ha desestimat. Les
resolucions del Consell Gestor posen fi a la via administrativa i s’hi pot interposar recurs
contenciós administratiu.
8. En totes les operacions i les accions relatives al Fons, SEPI ha d’actuar en nom de
l’Administració General de l’Estat, i ha d’exercir de dipositari dels títols i els contractes
representatius de les operacions d’actiu efectuades, així com exercir els drets que com a
administrador pugui correspondre a la participació de l’Administració General de l’Estat.
Totes les operacions efectuades amb càrrec al Fons s’han de registrar en una comptabilitat
específica, separada i independent de la dels membres del Consell Gestor. Les
responsabilitats del Fons es limiten, exclusivament, a les contretes pel Consell Gestor.
No formen part del patrimoni de l’Administració General de l’Estat les participacions,
les accions, els títols i els altres instruments que aquesta pugui adquirir amb càrrec al
Fons, de manera que no els és aplicable el que preveu el títol VII de la Llei 33/2003, de 3
de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
9. Per dur a terme les actuacions que corresponguin a SEPI en execució d’aquest
Reial decret llei, aquesta entitat pot contractar amb càrrec al Fons tots els serveis de suport
extern que siguin necessaris per a l’efectivitat i posada en marxa, el desenvolupament i
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l’execució del Fons i de totes les operacions finançades amb càrrec al Fons, amb la
possibilitat de contractar els serveis esmentats que siguin d’una necessitat inajornable de
conformitat amb l’excepció que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, si concorren les circumstàncies que s’hi preveuen.
10. Anualment, amb càrrec al Fons i prèvia autorització per acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics, els costos en què SEPI hagi incorregut en
l’exercici i l’execució de les seves funcions de gestió delegada del Fons en l’exercici
anterior han de ser objecte de la compensació econòmica corresponent.
11. Totes les transmissions patrimonials, les operacions societàries i els actes
derivats, directament o indirectament, de l’aplicació d’aquesta disposició i, fins i tot, les
aportacions de fons o les ampliacions de capital, que eventualment s’executin per a la
capitalització i/o la reestructuració financera i patrimonial de les empreses participades
amb càrrec al Fons, estan exempts de qualsevol tribut estatal, autonòmic o local, sense
que sigui procedent, en aquest últim cas, la compensació a què es refereix l’article 9.2 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. Igualment, totes les transmissions, les operacions i els
actes abans esmentats gaudeixen de l’exempció del pagament de qualssevol aranzels i
honoraris professionals meritats per la intervenció de fedataris públics i de registradors de
la propietat i mercantils.
12. En supòsits de participació en el capital social de l’empresa, els vots que
corresponen al Consell Gestor, els seus consegüents drets polítics i la seva incorporació a
l’òrgan d’administració de l’entitat mitjançant la designació del nombre de consellers
equivalent a la seva quota de participació arrodonida al nombre enter més proper, s’han de
determinar sense necessitat de cap acte o acord, tret de la notificació al Registre Mercantil.
13. La responsabilitat que en els casos que preveuen les lleis pugui correspondre, si
s’escau, a l’empleat públic com a membre dels consells d’administració de les empreses
objecte de participació en el seu capital social, l’ha d’assumir directament l’administració.
El Consell Gestor pot exigir d’ofici a l’empleat públic la responsabilitat en què hagi
incorregut pels danys i els perjudicis causats en els seus béns o drets quan hagi
concorregut dol, o culpa o negligència greu, de conformitat amb el que preveuen les lleis
administratives en matèria de responsabilitat patrimonial.
14. L’adquisició de les participacions en el capital social amb càrrec al Fons queda
exempta de l’obligació de formular oferta pública d’adquisició en els supòsits que preveuen
els articles 128 i 129 del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei del mercat de valors.
15. El funcionament, la mobilització de recursos i la liquidació del Fons, així com les
condicions aplicables i els requisits a complir en les operacions de l’apartat 2 d’aquesta
disposició, s’han de determinar per acord del Consell de Ministres, i no es requereix
desplegament normatiu ulterior.
16. Les operacions finançades pel Fons s’han d’ajustar a la normativa d’ajudes
d’Estat de la Comissió Europea i, en particular, a la Comunicació de la Comissió Europea
sobre el Marc temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a donar suport a
l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19.
17. Les dades, els documents i les informacions que estiguin en poder del Consell
Gestor i de SEPI en virtut de les funcions que els encomana aquest Reial decret llei tenen
caràcter reservat i, amb les excepcions que preveu la normativa vigent, no es poden
divulgar a cap persona o autoritat, ni utilitzar amb finalitats diferents d’aquelles per a les
quals es van obtenir. Queden també obligades a guardar secret i a no utilitzar la informació
rebuda amb finalitats diferents d’aquella per a la qual se’ls subministri els auditors de
comptes, els assessors legals i la resta d’experts independents que puguin ser designats
pel Consell Gestor i per SEPI en relació amb el compliment de les funcions que tenen
atribuïdes legalment. Aquest caràcter reservat cessa des del moment en què els interessats
facin públics els fets als quals es refereixen les dades, els documents i les informacions.
18. La supressió del Fons s’ha d’acordar mitjançant una ordre dictada per la ministra
d’Hisenda, amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
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19. En el moment de la supressió del Fons de suport a la solvència d’empreses
estratègiques, el saldo s’ha d’ingressar en el Tresor.
CAPÍTOL II
Altres mesures de suport a la reactivació econòmica
Moratòria hipotecària per al sector turístic
Article 3. Moratòria de préstecs hipotecaris atorgats per al finançament d’immobles
afectes a una activitat turística.
1. Els treballadors autònoms i les persones jurídiques amb domicili social a Espanya
tenen dret a la moratòria sobre el pagament del principal dels préstecs amb garantia
hipotecària sobre un immoble que compleixi els requisits que recull l’article 4, sempre que:
a) Tinguin dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada
per la COVID-19, i
b) el préstec no hagi estat ja objecte d’alguna de les moratòries següents:
1r La que preveu el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19,
2n La que preveu el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten
mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat
Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19.
3r La que voluntàriament hagin acordat el deutor i el creditor després de l’entrada en
vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. No obstant això, el
deutor es pot acollir a la moratòria que preveu aquest capítol si renuncia prèviament a la
moratòria voluntària a què es refereix aquest número.
2. Quan el préstec hagi estat objecte d’alguna de les moratòries que preveu la lletra
b) de l’apartat 1 durant un termini inferior als dotze mesos, el deutor es pot beneficiar de la
moratòria que preveu aquest capítol durant el temps restant fins a arribar a un total de
dotze mesos.
3. Als efectes del que preveu aquest capítol, s’entén per activitat turística la que
estigui inclosa en algun dels codis de la Classificació nacional d’activitats econòmiques
(CNAE) que recull la disposició addicional tercera.
4. Es considera que hi ha dificultats financeres a conseqüència de l’emergència
sanitària, als efectes del que preveu l’apartat 1.a), quan els deutors hipotecaris als quals
es refereix l’apartat 1 hagin patit en la mitjana mensual dels mesos de març a maig de
2020 una reducció d’ingressos o facturació d’almenys un 40% en la mitjana mensual dels
mateixos mesos de l’any 2019.
L’acreditació de la reducció dels ingressos o la facturació s’ha de fer mitjançant
l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, amb la possibilitat de fer-ho a
través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari
d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i
despeses.
Els treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el
volum d’activitat han d’acreditar la reducció exigida per qualsevol mitjà de prova admès en
dret.
5. No es considera que hi ha dificultats financeres a conseqüència de l’emergència
sanitària, als efectes del que preveu l’apartat 1.a), quan:
a) el préstec la moratòria del qual se sol·licita hagi estat objecte d’impagament total
o parcial d’alguna de les seves quotes des d’abans de l’1 de gener de 2020 i a l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret llei estigui en mora.
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b) s’hagi declarat el concurs del deutor abans de l’entrada en vigor del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Article 4.

Àmbit objectiu d›aplicació de la moratòria.

Les mesures que preveu aquest capítol s’han d’aplicar als contractes de préstec
subjectes a la llei espanyola que disposin d’una garantia hipotecària constituïda sobre un
immoble que estigui afecte a l’acompliment d’una activitat del sector turístic exercida en el
territori nacional de les que assenyala la disposició addicional tercera d’aquest Reial decret
llei, sempre que els contractes esmentats estiguessin subscrits amb anterioritat a l’entrada
en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Article 5.

Sol·licitud de la moratòria.

1. Els deutors hipotecaris als quals es refereix l’article 3 poden sol·licitar al creditor un
període de moratòria de fins a dotze mesos en el pagament del principal del deute hipotecari.
2. La sol·licitud es pot presentar des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei
fins al final del termini que fixa el punt 10 de les Directrius de l’Autoritat Bancària Europea
sobre les moratòries legislatives i no legislatives dels reemborsaments de préstecs
aplicades a la llum de la crisi de la COVID-19 (EBA/GL/2020/02) o fins a les ampliacions
del termini esmentat que, si s’escau, es puguin establir.
3. Els deutors hipotecaris als quals es refereix l’article 3 han d’acreditar en el moment
de sol·licitar la moratòria:
a) L’objecte social, si s’escau,
b) el seu domicili fiscal,
c) el codi CNAE de la seva activitat, i
d) que l’immoble estigui directament afecte a l’exercici d’una activitat del sector
turístic de les que assenyala la disposició addicional segona.
e) La informació que assenyala l’article 3.4.
Article 6.

Concessió i efectes de la moratòria.

1. Una vegada que el deutor hipotecari compleixi el que preveu l’article 5, el creditor ha
de procedir a aplicar la moratòria, amb la formalització de la novació de conformitat amb les
regles generals. No obstant això, la inscripció de l’ampliació del termini inicial té plens
efectes, si s’escau, davant dels creditors intermedis inscrits encara que no disposi del
consentiment d’aquests. Els efectes de la moratòria s’estenen als avaladors, sense
necessitat que la consentin o s’hi puguin oposar, i la seva posició jurídica es manté inalterada.
2. La moratòria és aplicable a les quotes vençudes i impagades des de l’1 de gener
de 2020, i comporta la suspensió dels pagaments del principal del préstec durant el termini
sol·licitat pel deutor, mentre que la resta del contingut del contracte roman inalterat, i el
prestatari pot optar perquè l’import del que s’ha ajornat s’aboni mitjançant:
a) La redistribució de les quotes sense modificació del termini de venciment i sense
alterar el tipus d’interès aplicable, o
b) l’ampliació del termini de venciment en un nombre de mesos equivalent a la
durada de la moratòria.
3. Els imports que serien exigibles al deutor si no s’apliqués la moratòria no es
consideren vençuts. El principal del préstec el pagament del qual s’ajorna durant l’aplicació
de la moratòria reporta els interessos ordinaris establerts en el préstec.
4. El reconeixement de l’aplicació de la moratòria que preveu aquest capítol no està
subjecte al que disposa la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit
immobiliari.
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5. Les persones jurídiques que estableix l’article 3 no poden distribuir beneficis, fer
devolucions de capital, recomprar accions pròpies o retribuir el capital en cap forma fins
que no hagi finalitzat la moratòria.
Article 7.

Moratòria en el supòsit d’arrendament dels immobles.

1. Si l’immoble afecte a l’exercici d’una activitat econòmica del sector turístic és
objecte d’un contracte d’arrendament, el beneficiari de la moratòria hipotecària ha de
concedir a l’arrendatari una moratòria en el pagament de l’arrendament d’almenys un 70%
de la quantia de la moratòria hipotecària, sempre que aquest ajornament o la condonació
total o parcial d’aquesta no s’hagi aconseguit ja per acord entre les dues parts.
2. Quan en el deutor hipotecari no concorrin dificultats financeres previstes a la lletra
a) de l’apartat 1 de l’article 3, però sí en l’arrendatari, aquest pot instar del seu arrendador
la sol·licitud de la moratòria hipotecària, i amb aquesta finalitat li ha de facilitar la
documentació necessària per acreditar els aspectes que esmenta l’apartat 3 de l’article 5.
Una vegada concedida la moratòria, és aplicable el que disposa l’apartat 1 d’aquest article.
3. En els supòsits que preveuen els apartats anteriors, el que regula l’apartat 5 de
l’article 6 (efectes de la moratòria) és aplicable a l’arrendatari i no al deutor.
Article 8.

Conseqüències de l’aplicació indeguda pel deutor de la mesura moratòria.

1. El deutor que s’hagi beneficiat de la moratòria que regula aquest capítol sense
estar inclòs en el seu àmbit d’aplicació és responsable dels danys i perjudicis que s’hagin
pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes
mesures, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre a què la conducta del
deutor pugui donar lloc.
2. L’import dels danys, els perjudicis i les despeses no pot ser inferior al benefici
obtingut indegudament pel deutor per l’aplicació del que disposa aquest capítol.
Article 9.

Règim de supervisió i sanció.

1. Les entitats prestadores supervisades pel Banc d’Espanya li han de remetre cada
dia hàbil la informació següent referida al dia hàbil precedent:
a) Nombre de sol·licituds de moratòria presentades per deutors.
b) Nombre de moratòries concedides.
c) Nombre de sol·licituds de moratòria denegades.
d) Nombre de beneficiaris de la moratòria, desagregats per treballadors autònoms i
persones jurídiques.
e) Nombre de préstecs el pagament dels quals s’ha beneficiat de la moratòria.
f) Saldo viu pendent d’amortització el pagament del qual és objecte d’una moratòria.
g) CNAE de l’activitat que exercia el deutor.
h) Nombre de préstecs en què el deutor sol·licita que es documenti la moratòria en
una escriptura notarial.
2. Els articles 3 a 6 i l’apartat 1 d’aquest article tenen la consideració de normes
d’ordenació i disciplina a les quals es refereix l’article 2 de la Llei 10/2014, de 26 de juny,
d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.
Plans de sostenibilitat turística en destinacions
Article 10.

Plans de sostenibilitat turística en destinacions.

1. Es crea l’instrument denominat «plans de sostenibilitat turística en destinacions»,
per a la prestació, per part de la Secretaria d’Estat de Turisme, de suport a la inversió en
actuacions d’impuls, adequació i millora de les destinacions turístiques amb la finalitat
d’augmentar-ne la sostenibilitat.
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2. La Conferència Sectorial de Turisme ha d’aprovar un Programa de plans de
sostenibilitat turística en destinacions.
3. Per a l’execució del Programa de plans de sostenibilitat turística, anualment, la
Conferència Sectorial de Turisme ha d’aprovar les propostes de plans de sostenibilitat
turística presentades per les entitats locals que compleixin millor els criteris de selecció
establerts en el Programa, i els quals han de contenir la designació de les destinacions
objecte d’actuació.
4. La Secretaria d’Estat de Turisme, les comunitats autònomes i, si s’escau, les
entitats locals competents per raó del territori han de signar convenis en els quals s’han de
determinar les actuacions a efectuar, l’import estimat de la inversió, el termini d’execució i el
percentatge d’aportació al finançament de les administracions participants, que en el cas de
la Secretaria d’Estat de Turisme no pot superar el cinquanta per cent del total de cada pla.
L’execució material de les actuacions incloses en els plans l’han de portar a terme les
entitats locals, a les quals correspon també la seva gestió, inclosa l’administració de les
diferents aportacions al finançament, que tenen caràcter anticipat.
5. Cada pla s’ha d’estructurar en fases d’execució de caràcter anual a les quals
correspon un lliurament pressupostari. Amb la finalitat d’ajustar el finançament del pla a les
necessitats reals en funció de l’execució de les actuacions, la realització dels lliuraments
esmentats per part de la Secretaria d’Estat de Turisme queda condicionada a l’existència
de crèdit pressupostari suficient, i a l’execució prèvia de conformitat de les anualitats
precedents. Les parts signants del conveni han de desemborsar la seva aportació de
manera anticipada en un compte bancari finalista que ha d’obrir i gestionar la gerència del
pla, que ha de pertànyer a l’administració local.
6. L’instrument que regulen els apartats anteriors s’ha de finançar amb càrrec als
pressupostos del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Sistema extraordinari de finançament de projectes per a la transformació digital i la
innovació del sector turístic
Article 11. Línia extraordinària de finançament.
1. S’estableixen les bases reguladores de la convocatòria corresponent a l’exercici
2020, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de suport financer a
empreses privades i treballadors autònoms del sector turístic afectats per perjudicis
econòmics sorgits arran de la COVID-19, en el desenvolupament de projectes de
transformació digital i innovació. La finalitat del suport esmentat és afavorir la consolidació del
turisme després de la sortida de la crisi derivada de la COVID-19, rellançar-ne la competitivitat
i aconseguir el reposicionament de les empreses en el mercat, amb una recuperació futura
més ràpida i sostenible, que contribueixi al manteniment de l’ocupació després de la crisi.
2. La present línia extraordinària de finançament és aplicable als projectes o les
actuacions que s’efectuïn a qualsevol part del territori nacional.
3. Aquest sistema extraordinari només és aplicable per a les ajudes que es
concedeixin el 2020.
4. El préstec ha de cobrir les necessitats d’inversió en matèria de transformació
digital i innovació de les empreses turístiques afectades per la crisi de la COVID-19, que
s’ha d’acreditar d’acord amb el que prevegi la convocatòria.
5. Aquest sistema extraordinari de finançament s’estableix a l’empara del «Marc
temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a donar suport a l’economia en
el context de l’actual brot de COVID-19», (C (2020) 1863), i la seva modificació del 3 d’abril
(C (2020) 2215), de la Comissió Europea, i dels acords de la Comissió Delegada del
Govern per a Afers Econòmics de data 26 de març i 17 d’abril de 2020, pels quals s’aprova
la notificació a la Comissió Europea del Marc nacional temporal I II.
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Beneficiaris.

1. Es poden acollir al finançament que estableixen aquestes bases els treballadors
autònoms i les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a
Espanya, i degudament inscrites en el registre corresponent, que no formin part del sector
públic, segons el defineix l’article 3 n) la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, afectats per perjudicis econòmics sorgits arran del brot de COVID-19, i que
exerceixin una activitat del sector turístic, entenent-se com a tal les activitats enquadrades
a la secció I-divisions 55 i 56, secció N-subdivisió 7711 i divisió 79, i secció R-divisió 93 de
la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret
475/2007, de 13 d’abril.
2. S’entén que el sol·licitant exerceix una activitat turística si aquesta ha estat
enquadrada, almenys, des de l’1 de gener de 2019, en alguna de les activitats considerades
a l’apartat anterior, encara que sigui en una diferent d’aquella per a la qual sol·licita
finançament.
3. Els sol·licitants dels préstecs han d’acreditar, en el moment de presentació de la
sol·licitud, un nivell de fons propis equivalent al 33% del total patrimoni net i passiu.
4. No poden obtenir la condició de beneficiari les societats o els treballadors
autònoms en els qui concorri alguna de les circumstàncies que detalla l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o que no estiguin al corrent del
pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs o
avançaments anteriorment concedits amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, ni
les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una
decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda al beneficiari il·legal i
incompatible amb el mercat comú, ni estar en crisi, entenent com a definició d’empresa en
crisi la que estableix el Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014,
amb data 31 de desembre de 2019.
Article 13.

De les obligacions dels beneficiaris.

Amb caràcter general, són obligacions del beneficiari:
a) Exercir l’activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de l’ajuda.
b) Acreditar, en els terminis estipulats, la realització de l’activitat, així com el
compliment dels requisits i les condicions que van determinar la concessió.
c) Col·laborar amb les actuacions de comprovació i control, i aportar tota la
documentació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Secretaria d’Estat de Turisme l’obtenció de qualsevol altre
finançament públic concurrent parcialment o totalment amb les despeses finançables.
e) Acreditar, en qualsevol moment que se sol·liciti, que està al corrent de les seves
obligacions fiscals i davant de la Seguretat Social.
f) Acreditar, en qualsevol moment que se sol·liciti, el compliment d’obligacions de
presentació de comptes davant del Registre Mercantil.
Article 14.

Tipus de projectes.

Són finançables les categories de projectes següents:
a) Projectes que promoguin la transformació digital de les empreses, els quals han
de contenir una o diverses de les actuacions següents:
i. Digitalització de la base de les empreses turístiques a través del desenvolupament
d’eines de digitalització massiva, l’adopció de solucions digitals que facilitin la venda,
solucions digitals mòbils, aplicació de big data, o economia de la dada en general.
ii. Millora de la competitivitat de les empreses turístiques a través del disseny i la
implementació d’estratègies digitals.
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iii. Desenvolupament del comerç electrònic dels productes i els serveis turístics, en
particular, aprofitant solucions de cloud computing i la mobilitat.
iv. Disseny i implementació d’estratègies de màrqueting digital, presència,
diferenciació i reputació en línia.
v. Digitalització a través de la implementació de tecnologies mòbils, georeferenciació,
Turisme 2.0, realitat virtual i augmentada, destinacions turístiques intel·ligents, smart
destinations, domòtica i sensorització, captura i anàlisi de dades, plataformes socials,
seguretat de xarxes i serveis electrònics, així com totes les activitats que complementin
projectes públics o privats ja en marxa en aquesta àrea.
vi. Gestió i promoció del turisme digital, recerca sobre nous productes, mercats i
serveis turístics, promoció i comercialització multicanal i oberta, gestió de la informació,
percepció i coneixement del client, optimització de processos de gestió, sistemes de gestió
de la innovació, així com totes les activitats que complementin projectes públics o privats
ja en marxa en aquesta àrea.
b) Projectes de recerca, desenvolupament i innovació turístics, sempre que no
comportin una simple aplicació de recerques, desenvolupaments o innovacions ja
efectuats:
i. Projectes d’innovació encaminats a adquirir nous coneixements que puguin ser útils
per desenvolupar nous productes, processos o serveis turístics o permetin millorar els ja
existents.
ii. Projectes de desenvolupament consistents en l’adquisició i la utilització de
coneixements i tècniques d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus
amb vista a l’elaboració de productes, processos o serveis turístics nous o millorats.
iii. Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos dirigits a l’aplicació de
nous mètodes organitzatius a les pràctiques comercials, l’organització dels centres de
treball, els processos, o les relacions exteriors de les empreses turístiques o la implantació
de sistemes de gestió i auditoria ambiental com el sistema EMAS Eco-Management and
Audit Scheme-Reglament comunitari d’ecogestió i auditoria.
Els projectes d’aquesta categoria s’han de referir a algun dels àmbits de coneixement
del sector turístic relacionats amb:
– Energia: gestió energètica, energies renovables, eficiència energètica, gestió i
control energètic.
– Sostenibilitat: turisme sostenible, reutilització de l’aigua, gestió i control de residus
(recollida separada, reducció de productes d’un sol ús i d’envasos, reducció del
malbaratament alimentari), emissions de CO2, petjada de carboni, adaptació al canvi
climàtic, solucions multifuncionals basades en la natura i certificacions.
– Materials i construcció: edificació sostenible, arquitectura bioclimàtica,
personalització d’ambients, aïllament tèrmic i/o acústic dels nous materials de construcció,
demolició selectiva, reutilització i/o reciclatge de materials, rehabilitació i recuperació de
patrimoni, nous materials (aïllament, neteja, revestiment, decoració, etc.), incorporació de
la tecnologia BIM.
– Canvi climàtic: anàlisi de riscos derivats del canvi climàtic i disseny de mesures
d’adaptació.
– Humanitats, societat i ciències jurídiques: living labs, coneixement de les necessitats
del turista en l’àmbit de l’accessibilitat, recerca sobre metodologies de certificació
d’accessibilitat, cadena de valor turística totalment accessible, desenvolupament
d’indicadors per al mesurament de les destinacions turístiques o indicadors de
posicionament i personalització, impacte del turisme a l’entorn, models de previsió de la
demanda per a la gestió integrada amb la cadena de subministrament, xarxes de
proveïdors locals i de proximitat.
– Transport i serveis associats: transport sostenible, recerca sobre l’usuari de transport
i el seu paper en els programes de compensació de carboni, zones de baixes emissions,
plans en destinacions sobre productes, itineraris i rutes temàtiques de manera que tot
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s’integri amb els transports, desenvolupament de programes d’actuació publicoprivats en
zones o comarques turístiques sobre la base de rutes i productes temàtics experiencials,
vertebració territorial del transport i els recursos culturals i naturals d’alt potencial turístic,
accions sobre transport i mobilitat turística, recerca sobre externalització dels efectes del
transport, efectes interns de l’externalització dels efectes del transport, elaboració de
mapes sobre intensitat d’ús del transport, intensitat d’ús de tecnologies de la informació i
comunicació en transport turístic i conseqüències en el marc de relacions del partenariat,
orientació a l’usuari de les TIC turístiques, col·laboració i cooperació de xarxes de
destinacions, desenvolupament de nous models de negoci i de sistemes de distribució,
solucions avançades d’informació per a múltiples destinacions i dispositius, generació de
nous serveis i continguts per als turistes i models de previsió de la demanda per a la gestió
integrada amb la cadena de subministrament.
– Accessibilitat: desenvolupament d’una metodologia que permeti la certificació
estandarditzada i efectiva de l’accessibilitat de l’oferta turística, disseny de normatives
sobre accessibilitat eficients per aconseguir l’accessibilitat total dels recursos turístics,
desenvolupament de millores tècniques i tecnològiques dels recursos i les destinacions
turístiques per a la seva accessibilitat i adaptabilitat a les necessitats de les persones amb
discapacitat, creació de nous programes de formació del personal dels serveis turístics
innovadors, promoció de la conscienciació i sensibilització respecte a l’accessibilitat per
part de les empreses a Espanya.
Article 15.

Conceptes de despesa finançable.

1. Tenen la consideració de despeses finançables les que satisfacin el que estableix
l’article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i s’enquadrin en alguna de les
categories que detallen els apartats següents:
a) Despeses de personal. Es poden imputar despeses al projecte tant de personal
amb contracte laboral, personal autònom soci de l’empresa i personal autònom
econòmicament dependent, segons el que estableix la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de
l’Estatut del treballador autònom.
b) Costos d’instrumental i material inventariable. Només s’admeten les despeses
d’amortització d’aquest instrumental o material inventariable, calculades d’acord amb els
principis comptables generalment acceptats en la part i durant el període estrictament
necessari per al desenvolupament del projecte presentat, i dins dels límits marcats per la
resolució de la concessió. L’equipament físic ha d’anar proveït del corresponent marcatge
CE o declaració de conformitat i número de sèrie. Els equipaments físics han d’estar
identificats amb una etiqueta col·locada en un lloc visible que indiqui el nom del programa
i l’òrgan concedent.
c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o
obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. S’han
d’imputar a aquest concepte les despeses de col·laboració externa exclusivament
derivades del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis
TIC, consultoria per al disseny o redisseny de productes o serveis derivats del projecte per
part de tercers, i l’adquisició de patents que contribueixin a l’execució del projecte. Queda
expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i la tramitació
del finançament sol·licitat. No es poden fraccionar les tasques que efectuï un mateix
proveïdor.
d) Despeses generals suplementàries. Despeses destinades a la protecció mitjançant
la propietat industrial i intel·lectual dels actius intangibles obtinguts durant el
desenvolupament del projecte: patents, models d’utilitat, disseny industrial, marques o
altres figures; costos de material, subministraments i productes similars que es derivin
directament de l’activitat del projecte. Es poden imputar a aquest concepte les despeses
de material no inventariable utilitzat en la realització del projecte. S’exclou d’aquest
concepte el material d’oficina i altres despeses generals o corrents de l’entitat.
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2. Els conceptes de despesa, perquè es considerin finançables, s’han de detallar
individualment tant en la memòria, seguint el model que estableixi la convocatòria
corresponent, com en el qüestionari de sol·licitud. Així mateix, s’han d’imputar a la partida
corresponent en el qüestionari de sol·licitud, segons la definició que estableix l’apartat
anterior.
3. Només es poden considerar finançables els conceptes que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat a finançar i siguin estrictament necessaris, sobra
la base de la descripció de les actuacions aportada en la memòria de sol·licitud.
4. Són regles aplicables als conceptes de despesa finançable les següents:
a) En cas que hi pugui haver operacions amb persones o entitats vinculades al
beneficiari, entenent-se aquestes de conformitat amb el que disposa l’article 68 del
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, només són admissibles les inversions que disposin d’autorització expressa per part
de l’òrgan gestor i es facin d’acord amb les condicions normals de mercat, de conformitat
amb el que estableix l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b) L’adquisició d’empreses o altres operacions de fusió corporativa no són
finançables, així com tampoc la creació de cooperatives o associacions de compra
agregada o serveis comuns.
c) En cap cas es consideren despeses finançables els impostos indirectes quan
siguin susceptibles de recuperació o compensació, segons el que estableix l’article 31.8 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
d) Quan l’import de la despesa superi les quanties que estableix la Llei 9/2017 per al
contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del
servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves característiques especials no hi hagi
en el mercat un nombre suficient d’entitats que els efectuïn, els prestin o els subministrin,
o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud. L’elecció entre les ofertes
presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la sol·licitud, s’ha de
fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i quan no recaigui en la proposta econòmica
més avantatjosa, l’elecció s’ha de justificar expressament en una memòria.
e) Respecte als béns inventariables, és aplicable el que disposen els apartats 4 i 5
de l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
f) En cap cas són finançables les despeses financeres derivades del pagament
ajornat d’inversions o d’altres motius, les inversions en terrenys, locals i obra civil,
despeses de desplegament d’infraestructures per a la prestació de serveis, inversions
finançades mitjançant arrendament financer, despeses de promoció i difusió del projecte.
g) Respecte a les subcontractacions enteses en els termes que defineix l’article 29.1
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s’ha de seguir el que estableix la Llei esmentada.
Article 16.

Tramitació, règim de concessió i característiques de finançament.

1. El règim de concessió és el de concurrència competitiva, de conformitat amb
l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. La convocatòria s’ha de fer per ordre de la persona titular del Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme. Correspon a la Secretaria d’Estat de Turisme, quan sigui necessari, si
s’escau, dictar les resolucions per a l’aplicació, la tramitació i la resolució dels procediments
de convocatòria i concessió, així com el pagament dels préstecs i la realització de
modificacions i la tramitació del reintegrament.
3. En tot el que no prevegin aquest Reial decret llei i la resolució de convocatòria és
aplicable el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Reglament de
desplegament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
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Termini de realització de les actuacions.

1. Són finançables les inversions i les despeses efectuades des de l’1 de febrer de
2020 fins al 31 de desembre de 2020.
2. En el cas de projectes iniciats abans de l’1 de febrer de 2020, es consideren
només les actuacions necessàries efectuades des d’aquesta data per accelerar o ampliar
l’abast del projecte, cas en què la sol·licitud de finançament s’ha de limitar als costos
addicionals relacionats amb els esforços d’acceleració o l’ampliació de l’abast del projecte.
Article 18.

Import total del suport financer convocat.

1. L’ajuda que es concedeixi en el marc d’aquest Reial decret llei ha de revestir la
forma de préstec reemborsable, té una quantia total màxima en el seu conjunt de
216.000.000 d’euros, i s’ha d’imputar a les aplicacions pressupostàries corresponents del
programa 20.04.432A.833 dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2020, la qual
cosa s’entén sense perjudici de l’estructura i les quanties que derivin d’operar amb els
pressupostos generals de l’Estat prorrogats de l’any 2018.
2. La concessió de les ajudes queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de concessió.
Article 19.

Pressupost mínim finançable.

El pressupost finançable mínim és de 50.000 euros.
Article 20.

Règim de finançament.

1. El finançament atorgat de conformitat amb aquest Reial decret llei s’ha de concedir
sempre en forma de préstec reemborsable, amb les característiques següents:
a) Import del préstec: el que resulti d’aplicar els percentatges i els límits que
estableixen els apartats 2, 3 i 4 d’aquest article.
b) Termini d’amortització: fins a sis anys amb tres de carència. Aquests terminis es
poden reduir si així ho expressa l’interessat a la seva sol·licitud.
c) Tipus d’interès d’aplicació: el tipus d’interès és variable i s’estableix segons el
quadre següent:
Tipus de beneficiari

Interès any 1 (%)

Interès anys 2 i 3 (%)

Interès anys 4, 5 i 6 (%)

PIMES.

0,1

0,19

0,69

Grans empreses.

0,19

0,69

1,69

d) El mètode d’amortització ha de seguir el sistema següent: les quotes d’amortització
de principal han de ser anuals i de la mateixa quantia, i s’han de satisfer una vegada
finalitzat el termini de carència. La liquidació dels interessos ha de ser anual, i s’ha de
satisfer juntament amb la quota d’amortització corresponent al final de cada període, i
s’han de calcular sobre el capital viu a l’inici del període. Els interessos es reporten des de
la data de lliurament del principal, entenent-se com a tal la data en què el Tresor Públic fa
la transferència de l’import concedit al beneficiari.
2. L’import màxim del finançament a concedir segons aquestes bases és del 75 per
cent sobre el pressupost del projecte que s’hagi considerat finançable segons l’article 15
d’aquest Reial decret llei.
3. En tot cas, l’import del finançament no pot superar el préstec sol·licitat, i ha de
respectar els límits següents:
a) El finançament públic total de la inversió, computat com a suma dels recursos
públics concedits per qualsevol administració i/o ens públic, no pot excedir el 80 per cent
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sobre el total del pressupost del projecte d’inversió que s’hagi considerat finançable segons
l’article 6 d’aquest Reial decret llei.
b) L’import del préstec a concedir no pot superar en 5 vegades els últims fons propis
acreditables mitjançant un document públic del sol·licitant en el termini de sol·licitud.
c) L’import global del préstec a concedir per beneficiari no ha de superar:
i. Els 800.000 euros; ni
ii. el doble dels costos salarials anuals del beneficiari (incloses les càrregues socials
i el cost del personal que treballi en el recinte de l’empresa, però consti formalment a la
nòmina d’un subcontractista) corresponents a l’any 2019 o a l’últim any disponible; o
iii. el 25% del volum de negocis total del beneficiari el 2019.
4. Aquestes ajudes es poden acumular amb d’altres que s’enquadrin en el Marc
temporal nacional, sempre que es respectin els imports màxims i els llindars d’intensitat
màxima establerts per a cada tipus d’ajuda, amb l’excepció d’ajudes en forma de garanties
que es concedeixin per al mateix principal de préstec subjacent i l’import global del préstec
superi els llindars que estableix el punt 25, lletra d, o el punt 27, lletra d, del Marc temporal
comunitari. Així mateix, es poden acumular amb les ajudes que entrin en l’àmbit d’aplicació
dels reglaments de minimis i amb les ajudes exemptes en virtut del Reglament general
d’exempció per categories, sempre que es respectin les regles d’acumulació previstes en
els reglaments esmentats i en el mateix Marc temporal.
Article 21.

Règim de garanties.

1. Abans de la resolució de concessió del préstec, s’exigeix la presentació d’un
resguard de constitució de garantia davant la Caixa General de Dipòsits sota la modalitat
d’«Avals prestats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca», de conformitat
amb la normativa de la Caixa esmentada (el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits, i l’Ordre per la qual es desplega,
del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 7 de gener de 2000, modificada per l’Ordre
ECO/2120/2002, de 2 d’agost), i amb els requisits establerts per a aquesta.
2. L’import total de la garantia a constituir és del 20% del préstec concedit.
3. Les garanties s’alliberen una vegada tingui lloc l’acreditació de la realització de
l’activitat objecte de l’ajuda de conformitat amb l’article 32 d’aquest Reial decret llei i es
produeixi l’ingrés del reintegrament que sigui procedent, si s’escau. El règim de cancel·lació
de les garanties s’ha d’ajustar al que estableix la normativa de la Caixa General de
Dipòsits.
4. Les garanties es confisquen en la quantitat que correspongui quan es produeixi
l’impagament del reintegrament que escaigui per incompliment de qualsevol condició
imposada al beneficiari en aquest Reial decret llei, o en la mateixa resolució de concessió
fins al moment en què es produeixi l’acreditació esmentada. També es produeix la
confiscació per l’impagament de quotes del principal.
Article 22. Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment de concessió i òrgan
responsable del seguiment.
1. És competent per resoldre la concessió de les ajudes que regula aquest Reial
decret llei la ministra d›Indústria, Comerç i Turisme, sense perjudici de les delegacions
vigents sobre la matèria.
2. L’òrgan competent per ordenar i instruir els procediments de concessió és la
Secretaria d’Estat de Turisme.
3. La Secretaria d’Estat de Turisme és l’òrgan responsable del seguiment de les
actuacions finançades.
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Tramitació electrònica.

1. La tramitació electrònica és obligatòria a totes les fases del procediment. Les
sol·licituds, les comunicacions i la resta de la documentació exigible relativa als projectes
que concorrin a aquest suport financer s’han de presentar en el registre electrònic del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (https://sede.serviciosmin.gob.es/
registroelectronico).
2. El sol·licitant pot accedir, amb el certificat amb el qual va presentar la sol·licitud, a
la seu electrònica del Ministeri (https://sede.serviciosmin.gob.es), on pot consultar els
documents presentats i l’estat de tramitació de l’expedient. La pràctica de notificacions
electròniques s’ha d’ajustar al que preveu l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. A la
seu del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme els interessats, després d’identificar-se
electrònicament de manera segura, poden consultar els actes del procediment que se’ls
notifiquin i efectuar la presentació de la documentació addicional que pugui requerir l’òrgan
actuant.
3. La publicació de les propostes de resolució, així com la publicació de les
resolucions de desestimació, de concessió i les seves possibles modificacions i la resta
d’actes del procediment, tenen lloc a la seu electrònica del Ministeri (https://sede.
serviciosmin.gob.es), i produeixen tots els efectes de la notificació practicada segons el
que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en relació amb els procediments
de concurrència competitiva.
4. En els casos en què tingui lloc un procediment de reintegrament, les notificacions
relacionades amb aquest procediment s’han d’efectuar sota la modalitat de notificació per
compareixença electrònica, segons el que estableix l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.
5. Els formularis, les declaracions responsables i els altres documents electrònics a
emplenar en les diferents fases del procediment han d’estar disponibles a la seu electrònica
i s’han d’utilitzar obligatòriament quan sigui procedent.
6. En les fases del procediment en què en nom de la simplificació administrativa es
permeti la presentació de declaracions responsables en lloc de determinada documentació,
les declaracions esmentades s’han de presentar en format electrònic signat electrònicament
pel declarant.
7. Els sol·licitants no estan obligats a presentar els documents que ja estiguin en
poder de l’òrgan competent per a la concessió, de conformitat amb el que preveuen els
articles 28.3 i 53.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i han d’emplenar específicament en
el qüestionari de sol·licitud en quin moment i davant de quin òrgan administratiu van
presentar aquests documents, per a la qual cosa han d’indicar el número de l’expedient
que se’ls va comunicar en aquella ocasió, sempre que no hagin transcorregut més de cinc
anys des de la finalització del procediment al qual corresponguin. En compliment de la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades), s’ha de sol·licitar el consentiment exprés per
al tractament per part del Ministeri de les dades que el sol·licitant hagi inclòs en el
qüestionari. En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document o quan
l’interessat manifesti la negativa per a la consulta de les seves dades de caràcter personal,
l’òrgan competent n’ha de requerir al sol·licitant la presentació, o, si no, l’acreditació per
altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.
Article 24.

Representació.

1. Les persones físiques que efectuïn la signatura o la presentació electrònica de
documents en representació de les entitats sol·licitants o beneficiàries de suport financer,
han de tenir la representació necessària per a cada actuació, en els termes que estableix
l’article 5 de l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
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2. El signant de la sol·licitud de suport financer ha d’acreditar que en el moment de la
presentació de la sol·licitud té poder suficient en dret per actuar en nom de la persona
jurídica sol·licitant. L’incompliment d’aquesta obligació, si no s’esmena, comporta que se’l
doni per desistit de la sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre.
De l’obligació d’acreditar representació suficient, n’estan exemptes les entitats inscrites
en el Registre d’entitats sol·licitants d’ajudes, habilitat al Portal d’ajudes del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), sempre que el
signant de la sol·licitud estigui acreditat en aquest Registre com a representant de l’entitat.
Article 25.

Termini de presentació de sol·licituds.

1. El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes i comença l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
2. Les sol·licituds presentades fora del termini establert donen lloc a la seva
inadmissió.
Article 26.

Formalització i presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds per obtenir una ajuda s’han d’adreçar a la Secretaria d’Estat de
Turisme, òrgan competent per instruir el procediment, i han d’estar disponibles per al seu
emplenament i presentació al Portal d’ajudes del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
(https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), on s’han de disposar els mitjans electrònics
d’ajuda necessaris.
2. Quan els sol·licitants siguin persones jurídiques, a cada sol·licitud de finançament
s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Formulari de sol·licitud de finançament i qüestionari electrònic: fitxer signat
electrònicament emplenat necessàriament amb els mitjans electrònics disponibles al Portal
d’ajudes del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (https://www.mincotur.gob.es/
PortalAyudas), que ha d’incloure una declaració d’altres ajudes concurrents amb la inversió
presentada.
b) Memòria descriptiva del projecte, segons l’estructura i el contingut que estableixi
la convocatòria i signada electrònicament. En el cas de disposar de les llicències, les
autoritzacions i els permisos necessaris per al projecte, s’han d’aportar com a document
annex a la memòria.
c) Acreditació vàlida del poder del signant de la sol·licitud per qualsevol mitjà vàlid en
dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
d) Liquidació de l’impost sobre societats corresponent a l’exercici 2018 i del 2019 si
la sol·licitud es presenta finalitzat el termini per a la liquidació d’aquest impost; i comptes
de l’exercici 2019, auditats si hi està obligat.
e) Document públic acreditatiu dels fons propis, degudament inscrit en el registre
corresponent. En cas d’elements de capital social o aportacions de socis no dineràries,
taxació per un expert independent degudament col·legiat.
f) Declaracions trimestrals d’IVA corresponents a l’exercici 2019.
g) Les següents declaracions responsables de:
– No tenir deutes per reintegrament d’ajudes o préstecs amb l’Administració, ni estar
subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió
Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
– Estar al corrent de pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol
altres préstecs o avançaments concedits anteriorment amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat.
– No estar incurs en cap de les prohibicions a les quals es refereix l’article 13.2 de la
Llei general de subvencions, en compliment del que estableixen els articles 26 i 27 del
Reglament de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
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– Que complirà tota la normativa nacional i de la Unió Europea que sigui aplicable, en
particular en matèria de competència, contractació i adjudicació d’obres i subministraments
i medi ambient, i que es compromet a presentar, en el moment en què en disposi, totes les
llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per al projecte.
– Que entre les despeses per a les quals se sol·licita l’ajuda no hi ha operacions amb
persones o entitats vinculades al sol·licitant, o en cas contrari, declaració d’aquesta
vinculació i del fet que l’operació compleix els requisits que exigeix l’article 15.4.a) d’aquest
Reial decret llei.
– Que el sol·licitant pertany o no a un grup empresarial i, si s’escau, que cap de les
entitats pertanyents al grup empresarial és deutora per reintegrament de subvencions.
3. Quan els sol·licitants siguin treballadors autònoms, han d’adjuntar a la sol·licitud
de finançament la documentació que assenyalen les lletres a), b), c), g) i h) de l’apartat
anterior.
4. Els interessats han de presentar la sol·licitud de finançament i la resta de la
documentació en el Registre electrònic del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, amb la
signatura electrònica de la persona que tingui poder de representació suficient, si s’escau.
Mitjançant la signatura electrònica de la sol·licitud, es garanteix la fidelitat amb l’original de
les còpies digitalitzades dels documents aportats juntament amb la sol·licitud esmentada.
En el cas de representació mancomunada, s’ha d’aportar, així mateix, una còpia
digitalitzada de la sol·licitud signada electrònicament per cadascun dels representants
mancomunats.
5. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i el Reglament
general de protecció de dades [Reglament (UE) 2016/649 del Parlament i del Consell, de
27 d’abril de 2016], el sol·licitant ha d’indicar a la sol·licitud el seu consentiment exprés
perquè l’òrgan concedent obtingui de manera directa l’acreditació del compliment
d’obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social a través de certificats electrònics.
En cas que no el concedeixi, ha d’aportar la certificació esmentada juntament amb la
sol·licitud.
6. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s’ha de requerir
l’interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del
requeriment, esmeni la falta o adjunti els documents preceptius, amb l’advertència que, si
no ho fa, se’l donarà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució, d’acord amb el que
estableixen l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 23.5 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre. A aquests efectes, es considera solucionada l’omissió documental
quan es presentin documents l’existència dels quals, abans que expiri el termini de
presentació de les sol·licituds, estigui acreditada, però no en el supòsit d’aportació de
documents d’una data posterior a aquest venciment, encara que tendeixin a adverar el
compliment del requisit esmentat.
7. El sol·licitant ha de declarar, en el qüestionari de sol·licitud, qualsevol tipus de fons
públics que hagi obtingut o sol·licitat per finançar les activitats per a les quals sol·licita
l’ajuda. A més, ha d’actualitzar aquesta declaració si en qualsevol moment ulterior de la
instrucció es produeix una modificació del que s’hagi declarat inicialment.
8. Als efectes de la pràctica de les notificacions per mitjans electrònics, és obligació
dels sol·licitants informar els òrgans actuants dels canvis en la representació de l’entitat
així que es produeixin. El canvi s’ha de fer efectiu per a les notificacions que s’emetin a
partir de l’endemà de la recepció de la comunicació del canvi de representant de l’entitat.
Es consideren practicades correctament les notificacions anteriors a aquesta data
adreçades al representant que consti a l’expedient.
Article 27.

Criteris d’avaluació de les sol·licituds.

1. L’avaluació s’ha de fer exclusivament sobre la informació aportada pel sol·licitant
en la fase d’admissió de sol·licituds. Atès que es tracta de procediments de concessió en
concurrència competitiva i, com a tals, iniciats d’ofici, no s’admeten les millores voluntàries
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de la sol·licitud. No obstant això, l’òrgan instructor pot requerir aclariments sobre aspectes
de la sol·licitud que no en suposin una reformulació ni una millora.
2. L’avaluació s’ha de fer sobre la base dels criteris que especifica aquest article. La
puntuació total de l’avaluació ha d’estar distribuïda en el rang entre 0 i 100 punts. En els
casos en què s’estableixin llindars de puntuació, és necessari assolir-los per poder optar a
finançament. En cap cas es pot concedir finançament als projectes la puntuació dels quals,
en els criteris corresponents, no assoleixi els llindars esmentats, o si s’escau, el criteri
excloent.
3. En els casos de sol·licituds amb igualtat de puntuació, té preferència la sol·licitud
que presenti un percentatge inferior de contractes temporals a la plantilla de cada empresa.
4. Són aplicables els criteris d’avaluació següents:
a) Adequació dels tipus de projectes o beneficiaris a l’afectació de la crisi de la
COVID-19 (de 0 a 10 punts).
b) Caràcter innovador del projecte (de 0 a 30 punts). Producte, servei o mètode de
producció nou o organitzatiu nou o millorat significativament. En aquest criteri s’ha de tenir
en compte:
1r Explicació de la innovació plantejada (0 a 10 punts).
2n Exposició del problema a resoldre (0 a 10 punts).
3r Estat actual del mercat i millores, encaix amb les tendències del mercat,
competència i factors de diferenciació (0 a 10 punts).
c) Pla de negoci del projecte (de 0 a 30 punts). Per avaluar aquest criteri s’ha de
considerar:
1r Objectius (0 a 5 punts).
2n Esquema de finançament (0 a 5 punts).
3r Antecedents de l’empresa, activitats, socis, trajectòria (0 a 5 punts).
4t Informació mercat objectiu (0 a 3 punts).
5è Estudi de la demanda (0 a 2 punts).
6è Estudi de la competència (0 a 2 punts).
7è Possibles clients (0 a 3 punts).
8è Possibles proveïdors (0 a 3 punts).
9è Descripció del producte o servei (0 a 10 punts).
10è Cronograma i fites (0 a 2 punts).
d) Impacte socioeconòmic previst. Possibilitats de dinamització regional. Creació
d’ocupació (de 0 a 20 punts). S’ha de valorar:
1r Capacitat per resoldre problemes comuns (0 a 5 punts).
2n Oportunitat estratègica sectorial i/o regional (0 a 5 punts).
3r Impacte territorial dinamitzador (0 a 5 punts).
4t Creació d’ocupació d’R+D (0 a 5 punts).
5è Desenvolupament del projecte a diferents CA (0 a 10 punts).
e) Viabilitat econòmica i financera del projecte. Compte de resultats (de 0 a 10 punts).
S’ha de tenir en compte:
1r Relació entre facturació total i pressupost total del projecte.
2n Anàlisi del mercat potencial.
3r Compte de resultats justificat.
En els supòsits en què l’empresa no tingui saldos positius tant en el circulant com en
el marge d’explotació per afers típics, els ordinals 1r i 3r no s’han de puntuar.
5. L’informe d’avaluació de les sol·licituds l’ha de formular una comissió d’avaluació.
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La Comissió d’Avaluació.

1. La Comissió d’Avaluació funciona com a òrgan col·legiat i es regeix pel que
disposa el títol preliminar, capítol II, secció 3a, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, i està integrada per:
a) Un vocal del Gabinet de la Secretaria d’Estat de Turisme (Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme), que presideix la Comissió.
b) Un vocal designat per la Subsecretaria del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
c) Un vocal de la Sub-direcció General de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística
de la Secretaria d’Estat de Turisme.
d) Un vocal de la Sub-direcció General de Cooperació i Competitivitat de la Secretaria
d’Estat de Turisme.
e) Un vocal de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas, SA (SEGITTUR), designat per la Secretaria d’Estat de Turisme.
f) Un vocal de la Sub-direcció General d’Intel·ligència Artificial i Tecnologies
Habilitadores Digitals del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
g) Un vocal representant del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
Un funcionari de la Sub-direcció General de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística
de la Secretaria d’Estat de Turisme, que actua com a secretari, amb veu i vot.
2. La proposta de resolució definitiva l’ha d’elevar l’òrgan instructor a la Secretaria
d’Estat de Turisme.
3. Per a la gestió de les subvencions es pot comptar amb entitats col·laboradores
que poden avaluar les sol·licituds, controlar i rebre dels beneficiaris la justificació de les
despeses i efectuar els pagaments. Les entitats col·laboradores poden exercir les funcions
que preveu l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Poden actuar com a entitats col·laboradores únicament les entitats públiques empresarials
i les societats mercantils estatals, que s’han de seleccionar en els termes que preveu
l’article 16.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 29.

Instrucció del procediment i resolució.

1. L’òrgan competent per a la instrucció ha de dur a terme, d’ofici, totes les actuacions
que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les
dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de resolució, d’acord amb el que
estableix l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. Una vegada efectuada l’avaluació, l’òrgan instructor, en vista de l’expedient i de
l’informe de l’òrgan col·legiat, ha de formular la proposta de resolució provisional,
degudament motivada, segons el que estableix l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
Aquesta proposta s’ha de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies
hàbils, formulin les al·legacions que considerin convenients.
Juntament amb la notificació de proposta de resolució provisional, s’ha de concedir un
termini de deu dies hàbils perquè els sol·licitants proposats com a beneficiaris actualitzin,
si s’escau, la informació aportada en el moment de la sol·licitud de les següents condicions
de compliment obligat per poder ser beneficiari:
a) Els certificats que acreditin el compliment d’obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social, en cas que l’interessat no hagi concedit expressament el seu
consentiment perquè l’òrgan obtingui de manera directa l’acreditació d’aquest compliment.
b) No tenir deutes per reintegrament d’ajudes o préstecs amb l’Administració, ni estar
subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió
Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
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c) Estar al corrent de pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol
altres préstecs o avançaments concedits anteriorment amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat.
d) No estar incurs en cap de les prohibicions a què es refereix l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, en compliment del que estableixen els articles 26 i 27 del
Reglament de la Llei general de subvencions.
Els paràgrafs b), c) i d) anteriors es poden acreditar per mitjà d’una declaració
responsable del sol·licitant.
3. Una vegada examinades les al·legacions adduïdes, si s’escau, pels interessats,
l’òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva, que s’ha de notificar als
interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris perquè, en el termini de 10 dies
hàbils, comuniquin la seva acceptació o renúncia al finançament proposat, i presentin la
situació actualitzada de les inversions i les despeses efectuades fins a aquella data seguint
les instruccions i el formulari que indiqui la Guia de procediment que ha d’estar disponible
al Portal d’ajudes del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (https://www.mincotur.gob.es/
PortalAyudas).
Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi comunicat l’acceptació expressa o
es presenti la justificació d’inversions i despeses efectuades, s’entén que el sol·licitant
renuncia a l’ajuda.
4. En qualsevol moment del procediment, el sol·licitant ha de comunicar a l’òrgan
instructor, si s’escau i tan aviat com en tinguin coneixement, l’obtenció d’un altre
finançament públic per a l’execució de les activitats per a les quals se sol·licita l’ajuda.
5. Una vegada elevada la proposta de resolució definitiva a l’òrgan competent per
resoldre, aquest ha de dictar en el termini de quinze dies hàbils la resolució corresponent,
que ha de ser motivada i que posa fi a la via administrativa, segons el que estableix l’article
63 del Reglament de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
La resolució de concessió, a més de contenir els sol·licitants als quals es concedeix
l’ajuda i la desestimació expressa de la resta de sol·licituds, pot incloure una relació
ordenada de totes les sol·licituds que, tot i complir les condicions administratives i
tècniques establertes a les bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari, no
hagin estat estimades perquè s’hagi excedit la quantia màxima del crèdit que fixava la
convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cadascuna en funció dels criteris
de valoració que s’hi preveien.
6. Les propostes de resolució provisional i definitiva i la resolució del procediment de
concessió d’ajuda s’han de publicar al Portal d’ajudes del Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme. A més, cada beneficiari ha de rebre un avís d’aquestes publicacions mitjançant
un correu electrònic, segons les dades consignades en el formulari de sol·licitud.
7. El termini màxim per a la resolució del procediment i la seva notificació és de sis
mesos comptats des de la publicació de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Si, transcorregut el termini esmentat, l’òrgan competent per resoldre no ha notificat aquesta
resolució, els interessats estan legitimats per entendre desestimada la sol·licitud.
8. L’ajuda concedida s’ha de publicar a la Base de dades nacional de subvencions,
d’acord amb el que estipula l’article 30 del Reglament de subvencions, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.
9. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat davant de l’Administració mentre no se li hagi notificat la resolució de
concessió.
10. La resolució del procediment de concessió de finançament posa fi a la via
administrativa i es pot recórrer en els terminis i les formes que assenyala l’article 35
d’aquest Reial decret llei.
Article 30.

Pagament.

1. El pagament del finançament queda condicionat al fet que hi hagi constància per
part de l’òrgan gestor que el beneficiari compleix els requisits que estableix aquest Reial
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decret llei, així com els que assenyala l’article 34 de la Llei general de subvencions, entre
els quals: estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de
la Seguretat Social, efectuar les seves obligacions corresponents de presentació de
comptes davant del Registre Mercantil i la liquidació de l’impost sobre societats, no ser
deutor per resolució de procedència de reintegrament i estar al corrent de reemborsament
de qualssevol altres préstecs o avançaments concedits anteriorment amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat, així com no estar subjecte a una ordre de recuperació
pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda
il·legal i incompatible amb el mercat comú.
2. En cas que no consti la situació del beneficiari respecte a les obligacions que
assenyala l’apartat anterior, se l’ha de requerir perquè, en el termini màxim de 10 dies
hàbils des de l’endemà de la notificació del requeriment, aporti els oportuns documents
certificats o declaracions responsables, segons que correspongui. La seva no aportació o
aportació fora de termini comporta la pèrdua del dret al cobrament de l’ajuda, de conformitat
amb el que disposa el títol I, capítol V, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com
l’article 89 del seu Reglament.
3. L’ajuda que regula aquest Reial decret llei s’ha d’efectuar en un sol pagament, i
aquest pagament s’ha de fer anticipadament a la justificació.
Article 31.

Modificació de la resolució de concessió.

1. Les despeses finançades s’han d’executar en el temps i la forma que reculli la
resolució de concessió. No obstant això, quan sorgeixin circumstàncies concretes,
degudament justificades, que alterin les condicions tècniques o econòmiques recollides a
la resolució de concessió de l’ajuda, el beneficiari pot sol·licitar la modificació de la
resolució de concessió esmentada, sempre que aquesta modificació no afecti els objectius
perseguits amb l’ajuda concedida, els seus aspectes fonamentals, ni danyi drets de
tercers.
2. Es poden al·legar com a circumstàncies que han alterat les condicions tècniques
o econòmiques les següents:
a) Que les modificacions obeeixin a causes sobrevingudes que no es van poder
preveure en el moment de la sol·licitud, i que no eren previsibles amb anterioritat, amb
l’aplicació de tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en
l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.
b) Necessitat d’ajustar l’activitat a especificacions tècniques, de salut, mediambientals,
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat identificades o aprovades amb posterioritat a
l’adjudicació de l’ajuda.
c) Força major que va fer impossible l’execució de l’actuació o el projecte en els
termes definits inicialment.
3. Qualsevol modificació requereix la sol·licitud prèvia de l’interessat. El termini per
presentar les sol·licituds ha de concloure quinze dies hàbils abans que finalitzi el termini
d’execució de la inversió previst inicialment i ha de ser acceptat de manera expressa per
l’òrgan que va dictar la resolució de concessió, amb la notificació a l’interessat.
4. No es poden modificar les resolucions de concessió quan s’hagin produït les
següents alteracions de les condicions tècniques o econòmiques:
a) Pròrrogues del termini d’execució dels projectes.
b) L’aprovació de condicions que no hagin superat l’avaluació inicial, o que hagin
afectat la determinació del beneficiari. No obstant això, són al·legables les alteracions
relacionades amb la fusió, l’absorció i l’escissió de societats, sempre que es garanteixi un
nivell de protecció de l’execució del projecte.
c) Reduccions del pressupost finançable de l’actuació en un percentatge igual o
superior al que estableix l’article 34 per entendre l’incompliment total de les finalitats per a
les quals es va concedir l’ajuda.
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d) Donar autorització de noves condicions a expedients els préstecs dels quals no
estiguin al corrent dels pagaments amb aquest òrgan gestor, ni compleixin les seves
obligacions de presentació de comptes en el Registre Mercantil o de liquidació de l’impost
sobre societats.
5. La substitució d’elements del pressupost finançable per altres amb una funcionalitat
equivalent dins de les categories següents no requereix la sol·licitud de modificació de la
resolució de concessió, sempre que es compleixin les condicions que s’especifiquen:
1r En el cas de col·laboracions externes, es pot substituir el col·laborador previst
inicialment per un altre, sempre que les activitats en les quals col·labori siguin les originals,
i que el nou col·laborador tingui capacitat d’emprendre-les.
2n En tots els casos, l’import finançable de la categoria de despesa considerada ha
de romandre igual que en la resolució de concessió. A més, s’han de justificar les
substitucions efectuades en la documentació justificativa que exigeix l’article següent.
6. Si el pagament de l’ajuda s’ha fet abans de la modificació de concessió, i com a
resultat d’aquesta es tingui un excés d’ajuda permesa, segons els límits que estableix
l’article 10, s’ha d’iniciar de manera immediata el procediment de reintegrament del
pagament anticipat més els interessos de demora des del moment del pagament fins a la
data en què s’acordi el reintegrament, per l’import de l’excés esmentat.
Article 32.

Justificació, seguiment i control de la realització de les actuacions.

1. El beneficiari ha de presentar la documentació justificativa de les activitats
finançades en el marc d’aquestes bases en els tres mesos següents a la finalització de
l’actuació, segons la resolució de concessió i les successives de modificació que hi pugui
haver.
Transcorregut el termini establert sense que s’hagi presentat la documentació
justificativa davant l’òrgan competent, aquest ha de requerir el beneficiari perquè en el
termini improrrogable de quinze dies hàbils la presenti, amb l’advertència que la falta de
presentació dona lloc a l’exigència del reintegrament i les altres responsabilitats que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. La justificació de la realització de les actuacions finançades s’ha d’efectuar segons
el que estableix el capítol II del títol II del Reglament de subvencions, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, i d’acord amb el capítol IV del títol I de la Llei 38/2003, de
17 de novembre.
3. La justificació documental de la realització de les actuacions finançades s’ha
d’efectuar segons la modalitat de compte justificatiu amb l’aportació de justificants de
despesa i justificants de pagament.
4. Tota la documentació de justificació de la realització de les activitats del projecte
s’ha de presentar per via electrònica i amb signatura electrònica, d’acord amb el que
estableix l’Ordre EHA/2261/2007, de 17 de juliol, per la qual es regula l’ús de mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la justificació de les subvencions.
La presentació electrònica de la documentació justificativa s’entén que comprèn tant la
presentació inicial, en el termini abans indicat, com les possibles esmenes que l’òrgan
gestor sol·liciti als beneficiaris.
La presentació electrònica no eximeix els beneficiaris de conservar els originals dels
justificants de despesa i pagament, els informes d’auditoria, etc., per si els són requerits
posteriorment per l’òrgan gestor i responsable del seguiment o, en la realització de les
activitats de control previstes legalment, per la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat o el Tribunal de Comptes.
5. Després de la comprovació tecnicoeconòmica corresponent, l’òrgan responsable
del seguiment ha d’emetre una certificació acreditativa del compliment de les finalitats que
van justificar la concessió del finançament. Aquesta certificació ha de determinar, si
s’escau, l’acord de la procedència de reintegrament als efectes que estableix l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
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6. El beneficiari està sotmès a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
gestor i responsable del seguiment de les actuacions finançades, així com al control
financer de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i al control fiscalitzador del
Tribunal de Comptes i a qualsevol altra normativa aplicable.
Article 33.

Incompliments, reintegraments i sancions.

1. L’incompliment dels requisits que estableixen aquestes bases i les altres normes
aplicables, així com de les condicions que, si s’escau, hagi establert la resolució de
concessió corresponent, dona lloc a la pèrdua del dret al cobrament de l’ajuda o, si s’escau,
amb l’oportú procediment de reintegrament previ, a l’obligació de tornar l’ajuda percebuda
més els interessos de demora corresponents, en el moment en què es detecti
l’incompliment, de conformitat amb el que disposa l’article 77 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.
2. Són causes de reintegrament total les següents:
a) Obtenció de l’ajuda falsejant les condicions requerides per a això o ocultant les
que ho haurien impedit.
b) Incompliment total de l’objectiu, de l’activitat, del projecte que fonamenten la
concessió de l’ajuda.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes
que estableix l’article 32 d’aquest Reial decret llei.
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de publicitat que conté aquest
capítol.
e) La no satisfacció de dues quotes consecutives d’amortització del principal o dels
interessos deguts en dos períodes consecutius.
f) Les descapitalitzacions o disminucions d’aportacions de socis de l’empresa
beneficiària, durant els exercicis corresponents a l’any del pagament del préstec i els dos
següents, que facin que el préstec concedit incompleixi els límits que estableix l’article 20
d’aquest Reial decret llei, amb l’exigència del reintegrament de l’excés de préstec concedit
per complir aquests límits de finançament.
g) La resistència, l’excusa, l’obstrucció o la negativa a les actuacions intermèdies de
comprovació que pugui portar a terme el centre gestor des del moment de la resolució de
concessió del finançament fins que es produeixi el tancament administratiu de l’expedient,
a les actuacions de comprovació que defineix aquest Reial decret llei, així com del control
financer que preveu el títol VI de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de
conservació de documents quan se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons
percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats finançades, o
la concurrència d’ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
h) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així
com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de l’ajuda,
sempre que afectin o es refereixin a la manera com s’han d’aconseguir els objectius,
exercir l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de l’ajuda.
i) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.
j) En els altres supòsits que prevegi la normativa reguladora de l’ajuda.
3. Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic, i és
aplicable el que preveu la Llei general pressupostària.
4. L’acord pel qual s’iniciï el procediment de reintegrament ha d’indicar la causa que
en determina l’inici, les obligacions incomplertes i l’import de l’ajuda afectada.
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Rebuda la notificació de l’inici del procediment de reintegrament, l’interessat pot
presentar les al·legacions i la documentació que consideri pertinents, en un termini de
quinze dies hàbils.
Correspon dictar la resolució de l’expedient a l’òrgan concedent, i s’ha de notificar a
l’interessat en un termini màxim de dotze mesos des de la data de l’acord d’iniciació. La
resolució ha d’indicar qui és la persona obligada al reintegrament, les obligacions
incomplertes, la causa del procediment entre les que preveu l’apartat segon d’aquest
article i l’import a reintegrar juntament amb els interessos de demora.
5. De conformitat amb l’article 90 del Reglament pel qual es desplega la Llei general
de subvencions, s’entén per devolució voluntària la que efectua el beneficiari sense el
requeriment previ de l’Administració.
Per poder fer l’ingrés corresponent, és aplicable el que estableix la modificació de
l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda d’1 de febrer de 1996, per la qual s’aprova la
Instrucció d’operatòria comptable a seguir en l’execució de la despesa de l’Estat, aprovada
mitjançant l’Ordre HAP/336/2014, de 4 de març, per la qual es modifiquen diverses
instruccions de comptabilitat en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.
L’interessat ha d’informar de la seva intenció de practicar una devolució voluntària i el
seu import al servei gestor concedent, i ha d’esperar a rebre el corresponent document
d’ingrés 069 per fer efectiu el pagament.
Article 34.

Criteris de graduació dels possibles incompliments.

1. L’incompliment total de les finalitats per a les quals es va concedir l’ajuda, de la
realització de les despeses finançables, o de l’obligació de justificació, dona lloc al
reintegrament del pagament anticipat més els interessos de demora des del moment del
pagament fins a la data en què s’acordi el reintegrament.
2. Quan el compliment pel beneficiari s’aproximi de manera significativa al compliment
total i aquest acrediti una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus
compromisos i de les condicions d’atorgament de l’ajuda, s’ha de tenir en compte el criteri
següent:
L’incompliment parcial de les finalitats per a les quals es va concedir l’ajuda, de la
realització de la inversió finançable o de l’obligació de justificació, dona lloc al reintegrament
del pagament anticipat més els interessos de demora, en el percentatge corresponent a la
inversió no efectuada o no justificada.
3. Als efectes del que disposen els apartats anteriors, es considera incompliment
total l’equivalent a un percentatge inferior al 60 per cent de realització de la despesa
finançable, i compliment aproximat de manera significativa al total l’equivalent a un 60 per
cent o superior.
Als efectes de calcular el percentatge anterior, s’entén com a despesa no efectuada la
que no estigui acreditada documentalment, la que acrediti conceptes no finançables, la
que no respecti el desglossament de partides de la resolució de concessió, i la despesa no
facturada i/o pagada.
4. En tot cas, l’abast de l’incompliment és total en els casos següents:
a) El falsejament, la inexactitud o l’omissió en les dades subministrades pel beneficiari
que hagin servit de base per a la concessió.
b) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir l’ajuda.
c) La no inscripció en els registres oficials exigits per la legislació per a l’exercici de
l’activitat finançada.
Article 35.

Recursos.

1. D’acord amb el que disposen els 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, contra
les resolucions del procediment que regula aquest Reial decret llei, que posen fi a la via
administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que les

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 185

Dilluns 6 de juliol de 2020

Secc. I. Pàg. 34

va dictar, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva notificació. Sense
perjudici d’això, contra les resolucions esmentades es pot interposar recurs davant la Sala
Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la data de la seva notificació.
2. La interposició de recursos de reposició s’ha d’efectuar davant del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme, a través del seu Registre electrònic.
Article 36.

Publicitat.

1. Qualsevol referència en qualsevol mitjà de difusió a les inversions aprovades ha
d’incloure que han estat finançades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, tal com
estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. L’incompliment d’aquesta obligació es considera una infracció lleu d’acord amb
l’article 56.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i se sanciona amb una multa fixa en
els termes que preveu l’article 59 de la mateixa Llei.
Article 37. No increment de la despesa pública en el funcionament de la Comissió
d’Avaluació i normativa aplicable.
1. El funcionament de la Comissió d’Avaluació a la qual es refereix l’article 28 s’ha
d’atendre amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris assignats a l’òrgan en què
està integrada.
2. En tot el que no prevegin aquest Reial decret llei i la resolució de convocatòria
corresponent és aplicable el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, així com la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, el Reglament de
desplegament parcial de la Llei 11/2007, de 22 de juny, aprovat pel Reial decret 1671/2009,
de 6 de novembre, i la resta de disposicions que siguin aplicables.
3. D’acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, els préstecs que s’atorguin a l’empara d’aquest Reial decret llei es
regeixen per la seva normativa específica, i, si no n’hi ha, per les prescripcions de la Llei
esmentada que siguin adequades a la naturalesa d’aquestes operacions.
Programa de renovació del parc circulant espanyol el 2020 (PLA RENOVE 2020)
Article 38.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Constitueix l’objecte dels articles 38 a 52 la regulació del procediment per a la
concessió directa d’ajudes, en forma de subvencions, corresponents al «Programa de
renovació del parc circulant espanyol el 2020 (PLA RENOVE 2020)», consistent a
incentivar l’adquisició a Espanya de vehicles amb les millors tecnologies disponibles, que
permeti la substitució dels vehicles més antics per models més nets i més segurs, i al
mateix temps incorpori criteris ambientals i socials.
2. Amb aquesta finalitat, les subvencions a què es refereix aquest Reial decret llei es
concedeixen per l’adquisició a Espanya de vehicles als quals es refereixen les categories
que detalla l’annex II.
3. Les ajudes s’han de destinar a l’adquisició directa o a l’adquisició per mitjà
d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també
anomenat lísing operatiu) d’un vehicle nou, que s’ha d’adquirir i ha d’estar matriculat a
Espanya a partir del 15 de juny de 2020, inclusivament.
4. Les ajudes també s’han de destinar a l’adquisició directa a partir d’aquesta mateixa
data d’un vehicle seminou, que prèviament ha de ser titularitat d’un concessionari i
matriculat a Espanya al seu nom amb una data posterior a l’1 de gener de 2020.
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5. La tipologia de vehicles subvencionables, la distribució del pressupost, l’import de
les ajudes, la formalització de les sol·licituds i la documentació a presentar es recullen a
l’annex II.
Article 39.

Característiques, compatibilitat i concurrència de les subvencions.

1. Les subvencions s’han d’atorgar a les sol·licituds que compleixin tots i cadascun
dels requisits establerts, i per ordre de presentació de les sol·licituds, fins que s’esgoti el
pressupost disponible, o bé, si ocorre abans, fins que s’arribi a la data límit de vigència del
present Programa especificada a l’article 42.
2. Les subvencions s’han d’atorgar per una sola vegada, i no hi pot haver duplicitat
en cas de transmissions successives d’un mateix vehicle.
3. Les subvencions no són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos vigents per a la mateixa finalitat, procedents de l’Administració General de l’Estat
o els seus ens públics o privats. Tampoc són compatibles amb les subvencions o les
ajudes gestionades per les comunitats autònomes si els fons o els recursos provenen de
l’Administració General de l’Estat.
4. En cas que el sol·licitant sigui una empresa, aquestes subvencions estan sotmeses
als requisits i els límits que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió,
de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24 de desembre
de 2013), així com a qualsevol altra disposició que pugui ser aplicable i es pugui aprovar
durant la vigència del PLA RENOVE 2020, i s’han de respectar les regles d’acumulació que
impedeixen que se sobrepassin els límits d’ajuda que estableix el Reglament esmentat.
A aquests efectes, els sol·licitants han de declarar responsablement les ajudes de
minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs,
de conformitat amb el que disposi el qüestionari de sol·licitud d’ajuda corresponent.
Article 40.
1.

Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu el PLA RENOVE 2020:

a) Els professionals autònoms.
b) Les persones físiques majors d’edat residents a Espanya no incloses a l’apartat a).
c) Les empreses privades que tinguin un establiment constituït vàlidament a Espanya
en el moment de presentar la sol·licitud, i altres tipus de persones jurídiques tals que el seu
número d’identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
2. No poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquest Programa per a
l’adquisició de vehicles els concessionaris o punts de venda l’epígraf de l’impost sobre
activitats econòmiques dels quals sigui 615.1 o 654.1. En cas que el sol·licitant exerceixi
diverses activitats econòmiques diferents, entre les quals hi hagi alguna de les esmentades
anteriorment, ha de declarar responsablement en el qüestionari de sol·licitud que els
vehicles per als quals se sol·licita l’ajuda no s’utilitzaran en cap de les activitats excloses.
3. El sol·licitant ha d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social en el moment de la concessió de la subvenció.
Així mateix, no ha de tenir pendent cap obligació per reintegrament d’ajudes amb
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes i entitats públiques dependents o
vinculats. Igualment, el beneficiari no ha d’estar subjecte a una ordre de recuperació
pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda
il·legal i incompatible amb el mercat comú.
4. No poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquest Programa les
empreses en crisi, segons es defineix aquesta situació a l’article 2, apartat 18, del
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es
declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat. L’aspecte esmentat s’ha d’acreditar mitjançant una
declaració responsable en el qüestionari de la sol·licitud de subvenció.
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5. En el cas d’adquisicions directes de vehicles o mitjançant operacions de finançament
per lísing financer, s’entén per beneficiari, als efectes d’aquest Reial decret llei, el titular de la
matriculació registrada en el Registre oficial de vehicles de la Direcció General de Trànsit.
En el cas d’adquisicions mitjançant operacions de finançament d’arrendament per
rènting per a vehicles, el pagament s’ha de fer a l’empresa de rènting, si bé el destinatari
final de l’ajuda és l’arrendatari.
Article 41.

Règim de concessió, finançament i quantia de les subvencions.

1. Aquestes subvencions s’han de concedir de manera directa, de conformitat amb
els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el capítol III del títol I del
Reglament de la Llei general de subvencions, atès que hi ha raons d’interès públic, social
i econòmic que no permeten promoure la concurrència competitiva.
2. El finançament de les subvencions s’ha d’efectuar amb càrrec al pressupost, per
un import total de 250.000.000 d’euros, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Direcció
General d’Indústria i de la PIME.
El pressupost total de les ajudes a concedir, així com el règim de la quantia de les
ajudes, s’ha de distribuir de la manera i ha de seguir les regles que preveu l’annex II.
3. Es considera esgotat el pressupost disponible habilitat per a l’execució d’aquest
Programa quan s’efectuï l’última sol·licitud d’ajuda que totalitzi l’import corresponent a
aquest.
Després d’aquest moment, els sol·licitants de l’ajuda poden seguir presentant
sol·licituds a l’aplicació informàtica corresponent, que entren a formar part d’una llista
d’espera, i que s’atenen per rigorós ordre de presentació, supeditat al fet que s’hagin
produït anul·lacions en sol·licituds anteriors que alliberin pressupost. La possibilitat de
continuar presentant sol·licituds finalitza definitivament amb la vigència del Programa. En
cap cas la sol·licitud presentada i que formi part de la llista d’espera que assenyala aquest
apartat genera cap dret a la percepció de subvencions.
Article 42.

Vigència del Programa i terminis per a la presentació de sol·licituds.

1. El Programa té efectes des del 15 de juny de 2020, i finalitza el 31 de desembre
de 2020, o, si ocorre abans, quan s’esgotin els imports disponibles que estableix l’article 2
de l’annex II d’aquest Reial decret llei.
2. El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda comprèn des del dia d’activació
del sistema telemàtic de gestió d’ajudes del Programa fins al 31 de desembre de 2020, tots
dos inclusivament, o fins que s’esgotin els pressupostos que estableix l’article 2 de l’annex
II d’aquest Reial decret llei, en cas que es produeixi abans.
3. La data i l’hora d’activació del sistema telemàtic de gestió d’ajudes s’han de
notificar convenientment a través del portal del PLA RENOVE 2020.
Article 43. Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment de concessió i òrgan
responsable del seguiment de les subvencions.
1. L’òrgan competent per ordenar i instruir els procediments de concessió és la
Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
2. L’òrgan competent per resoldre el procediment de concessió d’ajudes és el titular
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, sense perjudici de les delegacions existents
sobre la matèria.
3. Als efectes del que preveu l’article 88.3 del Reglament de la Llei general de
subvencions, l’òrgan encarregat del seguiment de les ajudes és la Direcció General
d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
Article 44.

Gestió de les ajudes.

1. Per gestionar les subvencions poden intervenir una o diverses entitats
col·laboradores, que han de complir els requisits i les obligacions i exercir les funcions que
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estableixen els articles 13 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i seran seleccionades
amb observança al que disposa l’article 16 de la Llei esmentada. En cas que se seleccionin
entitats col·laboradores, poden actuar com a tals únicament les entitats públiques
empresarials i les societats mercantils estatals.
2. La gestió de les ajudes s’ha de dur a terme a través d’un sistema electrònic de
gestió i amb les garanties que exigeixen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics, i la resta de la normativa reguladora de l’Administració
electrònica.
3. En cas que se seleccioni una entitat col·laboradora, i d’acord amb el que estableix
l’article 17.3.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aquesta ha d’acreditar la seva
solvència econòmica i financera mitjançant l’acreditació d’haver dipositat els seus comptes
anuals auditats dels dos últims exercicis en el Registre Mercantil o en el que li aplicable
d’acord amb la seva naturalesa jurídica.
La solvència tècnica i l’eficàcia en la gestió s’han d’acreditar pels mitjans següents:
a) Relació dels principals treballs efectuats en els tres últims anys la naturalesa dels
quals pugui servir per acreditar experiència en la matèria objecte de col·laboració;
especialment relacionats amb les administracions i entitats públiques i amb la gestió
d’ajudes públiques.
b) Les titulacions acadèmiques i professionals del personal responsable de l’execució
de l’objecte de col·laboració, així com del responsable dels aspectes tècnics del sistema o
model a implantar, si s’escau.
c) Declaració dels mitjans tècnics de què es disposi per a la realització eficaç de
l’objecte de col·laboració.
Article 45.

Formalització i presentació de sol·licituds.

1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació addicional justificativa s’ha
d’efectuar mitjançant signatura electrònica avançada a l’aplicació informàtica que es
desenvolupi a l’efecte. Les sol·licituds s’han d’atendre per rigorós ordre de presentació, en
el termini que indica l’annex II.
En cas que el sol·licitant sigui una persona física, els punts de venda li poden facilitar
els mitjans electrònics que li permetin tramitar la sol·licitud d’ajuda. Per a això, ha de
disposar d’un certificat de signatura electrònica avançada. Així mateix, l’interessat pot
nomenar un representant per a la realització de la sol·licitud i la gestió de la documentació,
que ha d’estar autoritzat a aquest efecte.
2. Les sol·licituds d’ajuda s’han d’efectuar emplenant el formulari disponible a
l’aplicació informàtica segons les regles de procediment que preveu l’annex II.
Article 46.

Resolució i pagament de les ajudes.

1. Una vegada registrada la sol·licitud completa i tota la documentació justificativa
requerida en el sistema electrònic de gestió pel sol·licitant, s’ha de comprovar que es
compleixen tots els requisits per a la concessió de la subvenció.
2. Una vegada que s’ha comprovat que es compleixen els requisits per a la concessió
de la subvenció, s’ha de validar la sol·licitud.
3. El titular del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en els termes que preveu
l’article 43.2, ha de dictar resolució respecte de les sol·licituds presentades. El termini
màxim per dictar i notificar la resolució a l’interessat és de sis mesos des de la data de
formalització de la sol·licitud completa i l’aportació de tota la documentació justificativa. En
cas que no es dicti i es notifiqui la resolució en el termini establert, la sol·licitud s’entén
desestimada per silenci administratiu.
4. Un cop dictada la resolució de concessió, s’ha de procedir al pagament de l’ajuda
al beneficiari per una quantia que ha de coincidir amb el que indiqui la sol·licitud. Els
pagaments s’han de fer mitjançant una transferència a un compte bancari indicat pel
beneficiari i reconegut pel Tresor Públic.
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5. Les resolucions de concessió de l’ajuda s’han de comunicar a cadascun dels
beneficiaris. La comunicació electrònica substitueix la notificació dels actes del procediment
i té tots els seus efectes. El beneficiari ha de rebre un avís, per qualsevol mitjà que permeti
tenir constància de la seva recepció, del fet que la resolució de concessió s’ha publicat al
web del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (www.mincotur.gob.es).
6. Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant del mateix òrgan que l’ha dictat, o bé
recórrer directament davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en la forma i
els terminis que preveuen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 47.

Obligacions essencials dels sol·licitants i beneficiaris.

Són obligacions essencials dels sol·licitants i beneficiaris:
a) Seguir la metodologia i el procediment que estableix aquest Reial decret llei, així com
el compliment dels requisits exigits, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que
determina la concessió de l’ajuda, i la conservació dels justificants i la documentació
corresponent acreditativa d’aquests aspectes, en els termes que preveu l’annex II.
b) El beneficiari de l’ajuda està obligat a facilitar les comprovacions encaminades a
garantir la realització correcta de l’actuació objecte d’aquesta ajuda. Així mateix, està
sotmès a les actuacions de comprovació, al control financer de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, al control fiscalitzador del Tribunal de Comptes i, si s’escau, al
que estableix la normativa aplicable a la gestió d’ajudes cofinançades amb fons comunitaris
de la Unió Europea.
c) El beneficiari ha de complir els requisits que exigeixen els apartats 2 i 3 de l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el que estableix l’article 40 d’aquest Reial
decret llei. Igualment, si s’escau, no ha d’estar definida com a empresa en crisi, segons es
defineix a l’article 2, apartat 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17
de juny de 2014. A aquests efectes el sol·licitant ha de subscriure, juntament amb la
respectiva sol·licitud d’ajuda, les declaracions responsables pertinents, sense perjudici del
que disposa l’article 5.1.a) de l’annex II.
d) El beneficiari de l’ajuda ha de mantenir la titularitat del vehicle i la seva matriculació
a Espanya almenys durant dos anys des del moment de la concessió de la subvenció.
Article 48.

Seguiment i control de les ajudes.

1. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha de dur a terme les pertinents
actuacions de seguiment i control de les ajudes concedides a l’empara d’aquest Reial
decret llei, sense perjudici de les que correspongui efectuar en virtut del que disposa la Llei
38/2003, de 17 de novembre.
2. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme pot comunicar, telemàticament, al
Registre de vehicles, a través del procediment establert per la Direcció General de Trànsit,
el nom dels titulars i els vehicles beneficiaris de les subvencions, amb la finalitat d’efectuar
el control de les obligacions que recull l’article 47.d) d’aquest Reial decret llei.
Article 49.

Causes d’anul·lació o de reintegrament de les ajudes.

1. Independentment de les devolucions que corresponguin d’acord amb el que
estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, és procedent el reintegrament,
total o parcial, i l’exigència de l’interès de demora des de la data del pagament de la
subvenció fins que s’acordi la procedència del seu reintegrament, en els supòsits que
regula l’article 37 de la Llei esmentada, així com en els altres que preveu expressament
aquest Reial decret llei.
2. En el cas d’incompliments parcials, s’ha de determinar la quantitat a reintegrar pel
beneficiari d’acord amb el principi de proporcionalitat i en funció dels costos justificats i de
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les actuacions acreditades, de conformitat amb el que disposa l’article 37.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, en relació amb l’article 17.3.n) d’aquesta Llei.
Article 50.

Publicitat.

En totes les referències que facin els beneficiaris, en qualsevol mitjà de difusió, a les
ajudes que regula aquest Reial decret llei, hi ha de constar que han estat finançades pel
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, tal com estableix l’article 18.4 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre.
Article 51.

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

1. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, la informació i les dades de caràcter personal
que rebi, si s’escau, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per part de qualsevol sol·licitant,
beneficiari o interessat, en general, també tenen caràcter confidencial, i aquest Ministeri les
ha de recollir per tal d’incorporar-les, respectivament, als fitxers automatitzats de la seva
titularitat i responsabilitat, amb la finalitat de verificar el compliment, el control i el seguiment
de les obligacions que estableix aquest Reial decret llei. Els interessats poden exercir
personalment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant un escrit.
2. No obstant això, amb la formalització de la seva adhesió al present Programa, en
la forma que estableix aquest Reial decret llei, els beneficiaris accepten la publicació de les
dades de l’ajuda concedida que permetin garantir la publicitat, l’objectivitat i la concurrència
d’aquestes ajudes.
3. La informació sobre les concessions de subvencions efectuades a l’empara
d’aquest Reial decret llei s’ha de comunicar a la Base de dades nacional de subvencions
en els termes en què estableix aquesta obligació l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
Article 52.

Règim jurídic.

Les subvencions la concessió de les quals es regula als articles 38 a 52 d’aquest Reial
decret llei es regeixen, a més de pel que s’hi disposa, en el que correspongui, pel que
preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el seu Reglament, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, el
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, i la resta de
disposicions que siguin aplicables.
Disposició addicional primera. Crèdit extraordinari en el Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme per atendre el Pla Renove del Pla d’impuls de la cadena de valor de la
indústria de l’automoció.
S’aprova la concessió d’un crèdit extraordinari per un import total de 250 milions
d’euros en el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, aplicació pressupostària
20.09.422B.782 «Pla Renove, dins del Pla d’impuls de la cadena de valor de la indústria
de l’automoció».
El finançament del crèdit extraordinari s’ha d’efectuar de conformitat amb l’article 46 de
la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.
Amb l’aprovació d’aquest Reial decret llei s’atorguen l’autorització i l’aprovació a què
es refereixen els articles 10.2 i 34.1, respectivament, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Disposició addicional segona. Bonificació del pagament d’aranzels notarials i del Registre
de la Propietat.
1. Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i la inscripció
de la novació del préstec hipotecari que inclogui la moratòria que assenyala l’article 3 s’han
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de satisfer en tot cas pel creditor i s’han de bonificar en un 50 per cent en els termes
següents:
a) Per l’atorgament de l’escriptura s’ha de reportar l’aranzel corresponent a les
escriptures de novació hipotecària, previst a la lletra f) de l’apartat 1 del número 1 de
l’annex I del Reial decret 1426/1989, de 17 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel dels
notaris, reduït al 50 per cent, sense que es reporti cap quantitat a partir del cinquè foli de
matriu i de còpia, ja sigui còpia autoritzada o còpia simple. L’aranzel mínim previst és de
30 euros i el màxim, de 75.
b) Per la pràctica de la inscripció s’ha d’aplicar l’aranzel que preveu per a les
novacions modificatives l’article 2.1.g) de l’annex I del Reial decret 1427/1989, de 17 de
novembre, pel qual s’aprova l’aranzel dels registradors. Al resultat se li ha d’aplicar una
bonificació del 50 per cent. L’aranzel mínim previst és de 24 euros i el màxim, de 50 euros.
2. Formalitzada l’escriptura pública, el notari autoritzant l’ha de remetre al Registre de
la Propietat a través de qualsevol dels mitjans de presentació que permet la Llei hipotecària.
Disposició addicional tercera.
turístic.

Àmbit d›aplicació de la moratòria hipotecària en el sector

Les activitats econòmiques del sector turístic a les quals es refereix l’article 3 són les
enquadrades en el codi CNAE 5510 (Hotels i allotjaments similars), 5520 (Allotjaments
turístics i altres allotjaments de curta estada) i 7911 (Activitats d’agències de viatges).
Disposició addicional quarta. Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat
dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors del turisme i el comerç
i l’hostaleria vinculats a l’activitat turística.
1. Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats
enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria, sempre que
estiguin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva els mesos
de juliol, agost, setembre i octubre de 2020, i que iniciïn o mantinguin en alta durant
aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu,
poden aplicar una bonificació els mesos esmentats del 50 per cent de les quotes
empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de
recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional dels treballadors
esmentats.
Les bonificacions de quotes les ha d’aplicar la Tresoreria General de la Seguretat
Social a instància de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones
treballadores, i prèvia presentació de la declaració responsable, respecte de cada codi de
compte de cotització i mes de meritació, sobre la seva vinculació al sector del turisme.
Perquè les bonificacions siguin aplicables, les declaracions responsables s’han de
presentar abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període
de meritació de quotes sobre el qual tinguin efectes les declaracions esmentades.
La presentació de les declaracions responsables a les quals es refereix aquest article
s’ha de fer a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat
Social (Sistema RED), regulat a l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març.
2. La bonificació que regula aquest article és aplicable a tot el territori nacional.
3. Les bonificacions previstes per a les contractacions que estableix el Programa de
foment de l’ocupació que regula aquesta Llei, s’han de finançar amb càrrec a la
corresponent partida pressupostària del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
4. Les bonificacions de quotes de la Seguretat Social les ha d’aplicar la Tresoreria
General de la Seguretat Social a les corresponents liquidacions de quotes sense perjudici
del seu control i revisió posterior per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
5. Aquestes bonificacions són compatibles amb les exempcions de quotes
empresarials a la Seguretat Social. L’import resultant d’aplicar les exempcions i aquestes
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bonificacions no pot superar, en cap cas, el 100 per 100 de la quota empresarial que hagi
correspost ingressar.
Disposició addicional cinquena. Explotació de resultats en projectes relacionats amb
l’emergència sanitària COVID-19 que hagin obtingut finançament públic.
Quan el resultat d’un projecte que hagi obtingut finançament públic amb càrrec als
pressupostos de les administracions públiques espanyoles o dels seus organismes o
entitats de dret públic sigui un medicament o un producte sanitari, o productes intermedis
per a la seva ulterior transformació industrial en medicaments o productes sanitaris, o els
equipaments, models, prototips, sistemes o enginyeries de procés necessaris per al seu
desenvolupament, que respongui a necessitats derivades de l’emergència sanitària
ocasionada pel coronavirus SARS-CoViD-2, i hi hagi dificultats en la seva escalada i
producció que puguin desembocar en situacions d’escassetat d’existències per satisfer la
demanda interna, és necessari concloure mecanismes de col·laboració publicoprivada per
tal de superar aquests obstacles, d’acord amb les regles següents:
a) L’acord de col·laboració, efectuat sota qualsevol forma permesa en dret, s’ha de
subscriure entre l’agent finançador del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació
i l’entitat beneficiària d’aquests fons. En cas que la forma de l’acord hagi de ser el contracte,
perquè el seu objecte es refereixi a les prestacions pròpies d’aquests que defineix la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la contractació s’ha d’efectuar
de conformitat amb aquesta Llei.
b) L’acord ha de preveure, exclusivament quan l’Agència Espanyola de Medicaments
i Productes Sanitaris (AEMPS) hagi determinat que el nivell de producció o d’existències
d’aquests medicaments o productes sanitaris no és suficient per satisfer la demanda
interna, la subjecció de la seva exportació a l’autorització prèvia de l’AEMPS. Igualment,
l’Administració sanitària de l’Estat en pot determinar el subministrament centralitzat de
conformitat amb el que preceptua l’article quart de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de
mesures especials en matèria de salut pública.
c) En tot cas, l’acord que se subscrigui s’ha d’ajustar al principi de proporcionalitat, i
s’ha de limitar a garantir l’objectiu de la protecció adequada de la salut pública mitjançant
un subministrament suficient d’aquests medicaments o productes sanitaris, mentre duri el
problema de subministrament.
Disposició final primera. Modificació del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats.
S’afegeix un número 30 a l’article 45.I.B) del text refós de la Llei de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1993, de 24 de setembre, amb la redacció següent:
«30. Les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits
hipotecaris i d’arrendaments sense garantia hipotecària que es produeixin en
aplicació de la moratòria hipotecària per al sector turístic, regulada en els articles 3
a 9 del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de 2020.»
Disposició final segona. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
S’afegeix un nou apartat 7 a la disposició addicional quarta, amb la redacció següent:
«7. Les resolucions del Consell Gestor del Fons de suport a la solvència
d’empreses estratègiques directament, en única instància, davant la Sala
Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional.»
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Disposició final tercera. Modificació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2018.
Es modifica l’apartat u de la disposició addicional seixantena de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que queda redactat de la
manera següent:
«Disposició addicional seixantena. Dotació dels fons de foment a la inversió
espanyola amb interès espanyol a l’exterior.
U. La dotació del Fons per a inversions a l’exterior s’estableix en 100.000
milers d’euros l’any 2020. El Comitè Executiu del Fons per a inversions a l’exterior
pot aprovar durant l’any 2020 operacions per un import total màxim equivalent a
300.000 milers d’euros.»
Disposició final quarta. Modificació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19.
U. Es modifica el paràgraf b) de l’article 31.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19, que queda redactat de la manera següent:
«b) Beneficiaris: les empreses espanyoles considerades petites i mitjanes
empreses de conformitat amb la definició de l’annex I del Reglament UE 651/2014
de la Comissió, així com altres empreses d’una mida més gran, en les quals
concorrin les circumstàncies següents:
– Que es tracti d’empreses internacionalitzades o en procés
d’internacionalització, per complir almenys un dels requisits següents:
• Empreses en les quals el negoci internacional, reflectit en la seva última
informació financera disponible, representi almenys un terç (33%) de la seva xifra de
negocis, o
• empreses que siguin exportadores regulars (les empreses que hagin exportat
regularment durant els últims quatre anys segons els criteris establerts per la
Secretaria d’Estat de Comerç).
– Que l’empresa afronti un problema de liquiditat o de falta d’accés al
finançament resultat de l’impacte de la crisi de la COVID-19 en la seva activitat
econòmica.»
Dos.

S’afegeix un paràgraf e) a l’article 31.1, amb la redacció següent:

«e) Es pot destinar fins a un màxim del 35% de l’import de la línia a entitats
cotitzades.»
Tres.

S’afegeix un paràgraf a l’article 40.8, amb la redacció següent:

«8. Encara que concorri una causa legal o estatutària, a les societats de capital
els socis no poden exercir el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les
pròrrogues d’aquest que, si s’escau, s’acordin.
No obstant això, el dret de separació que preveuen els apartats 1 i 4 de l’article
348 bis del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, se suspèn fins al 31 de desembre de 2020.»
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Disposició final cinquena. Modificació del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel
qual s’estableix l’ingrés mínim vital.
U.

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 20, en els termes següents:
«4. Les resolucions de les prestacions d’ingrés mínim vital les ha de comunicar
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, sense necessitat del consentiment previ del
titular de les dades personals, a les comunitats autònomes i les entitats locals a
través de l’adhesió als procediments informàtics amb els requisits que estableixi
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, amb la finalitat de facilitar la informació
estrictament necessària per al reconeixement i el control de les prestacions
competència de les administracions esmentades. La informació facilitada no es pot
utilitzar amb cap altra finalitat si no és amb el consentiment de l’interessat. Tot això
en aplicació dels articles 5.1.b) i c) i 6 del Reglament (UE) núm. 2016/679 i de
l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
En les condicions que estableix el paràgraf anterior, les resolucions de les
prestacions de l’ingrés mínim vital s’han de comunicar als òrgans competents de
l’Administració General de l’Estat, de les comunitats autònomes i, si s’escau, a les
corporacions locals, per a la realització de les activitats que, en el marc de la
col·laboració i la cooperació, hagin d’efectuar les administracions esmentades, en
matèria de gestió i control de l’ingrés mínim vital que correspon a l’Institut Nacional
de la Seguretat Social.
Així mateix, en les condicions que estableix el primer paràgraf, l’Institut Nacional
de la Seguretat Social pot comunicar de manera telemàtica, sense el consentiment
previ del titular de les dades personals, la informació que sigui necessària sobre
l’ingrés mínim vital a les institucions i els organismes públics que ho sol·licitin perquè
puguin dur a terme, dins de l’àmbit de les seves competències, actuacions derivades
de l’aplicació de l’ingrés mínim vital.»

Dos. S’afegeix un quart paràgraf a l’apartat 3 de la disposició transitòria primera, en
els termes següents:
«En els supòsits en què la unitat de convivència que descriu la lletra b) de
l›apartat 2 tingui el domicili a la Comunitat Foral de Navarra o la del País Basc, la
referència a l›Agència Estatal d›Administració Tributària que fa el paràgraf anterior
s›entén feta a les hisendes tributàries forals de Navarra i dels territoris històrics del
País Basc, respectivament.»
Disposició final sisena.

Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a, 6a, 7a,
8a, 10a, 11a, 13a, 14a, 15a, 17a, 18a, 21a, 23a i 25a de la Constitució espanyola, que
atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les condicions bàsiques
que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment
dels deures constitucionals; legislació mercantil, penal i penitenciària; legislació processal,
sense perjudici de les especialitats necessàries que en aquest ordre es derivin de les
particularitats del dret substantiu de les comunitats autònomes; legislació laboral; legislació
civil; del règim duaner i aranzelari i comerç exterior; bases de l’ordenació de crèdit, banca
i assegurances; sobre les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica; hisenda general i deute de l’Estat; foment i coordinació general de la recerca
científica i tècnica; la legislació bàsica i el règim econòmic de la Seguretat Social, bases
del règim jurídic de les administracions públiques; legislació bàsica sobre contractes i
concessions administratives; telecomunicacions; trànsit i circulació de vehicles de motor,
legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les
comunitats autònomes d’establir normes addicionals de protecció i bases del règim miner
i energètic.
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Desplegament reglamentari i execució.

S’habilita el Govern i les persones titulars dels departaments ministerials, en l’àmbit de
les seves competències, per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al
desplegament i l’execució del que disposa aquest Reial decret llei.
Disposició final vuitena.

Habilitació normativa per al PLA RENOVE.

Es faculta la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme per modificar el contingut de l’annex
II: PLA RENOVE 2020, així com per dictar les normes de desplegament que siguin
necessàries per a l’aplicació correcta de les disposicions que contenen els articles 38 a 52
relatives al Programa de renovació del parc circulant espanyol el 2020 (PLA RENOVE
2020).
Disposició final novena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 3 de juliol de 2020.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

ANNEX I
Pressupost d’explotació i capital del fons de suport a la solvència d’empreses
estratègiques
Pressupostos generals de l’Estat 2020
Entitat: Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques
Pressupost d’explotació
Compte del resultat econòmic patrimonial

Núm. comptes

1. Transferències i subvencions rebudes.
a) De l’exercici.
751

a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l’exercici

(En milers
d’euros)
2020

0,00
0,00
0,00

− de l’Administració General de l’Estat
− dels organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
− d’altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
− del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
− de la Unió Europea
− d’altres (especifiqueu)
750

a.2) Transferències
− de l’Administració General de l’Estat

0,00
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Pressupost d’explotació
Compte del resultat econòmic patrimonial

Núm. comptes

(En milers
d’euros)
2020

− dels organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
− d’altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
− del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
− de la Unió Europea
− d’altres (especifiqueu)
752

a.3)

Subvencions rebudes per a la cancel·lació de passius que no suposin finançament
específic d’un element patrimonial

0,00

− de l’Administració General de l’Estat
− dels organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
− d’altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
− del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
− de la Unió Europea
− d’altres (especifiqueu)
754

b) Imputació de subvencions per a actius corrents i d’altres.

777

2. Altres ingressos de gestió ordinària.

795

3. Excessos de provisions.
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3).

-65

4. Transferències i subvencions concedides

38,05

38,05
0,00

− al sector públic estatal de caràcter administratiu
− al sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
− a d’altres (especifiqueu)
5. Altres despeses de gestió ordinària.
-62

a) Subministraments i serveis exteriors.

-676

b) Altres.

-2.250,00

-2.250,00

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (4+5).

-2.250,00

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B).

-2.211,95

6. Altres partides no ordinàries.
778

a) Ingressos.

-678

b) Despeses.
II. Resultat de les operacions no financeres (I+6).
7. Ingressos financers.
a) De participacions en instruments de patrimoni.

7630

a.1) En entitats del grup, multigrup i associades.

760

a.2) En altres entitats.

0,00

-2.211,95
0,00
0,00
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Compte del resultat econòmic patrimonial

Núm. comptes

b) De valors negociables i de crèdits de l’actiu immobilitzat.
7631, 7632

(En milers
d’euros)
2020

0,00

b.1) En entitats del grup, multigrup i associades.

761, 762, 769, 76454, (66454)

b.2) Altres.
8. Despeses financeres.

-663

0,00

a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.

(660), (662), (669), 76451,
(66451)

b) Altres.
9. Variació del valor raonable en actius i passius financers.

7646, (6646)

0,00

a) Derivats financers.

7640, 76452, 76453, (6640),
(66452), (66453)

b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats.

7641, (6641)
768, (668)
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c) Imputació al resultat de l’exercici per actius financers disponibles per a la venda.
10. Diferències de canvi.
11. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers.

7960, 7961, 7965, 766, (6960),
(6961), (6965), (666), 7970,
(6970), (6670)

a) D’entitats del grup, multigrup i associades.

765, 7966, 7971, (665),
(6671), (6962), (6966), (6971)

b) Altres.
III. Resultat de les operacions financeres (7+8+9+10+11).
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l’exercici (II+III).

Pressupost de capital
Estat de fluxos d’efectiu

0,00

0,00
-2.211,95

(En milers
d’euros)
2020

I. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
A)

Cobraments: (+)

38,05

1. Transferències i subvencions rebudes.
2. Interessos i dividends cobrats.

38,05

3. Altres cobraments.
B)

Pagaments: (-).

-2.250,00

4. Transferències i subvencions concedides.
5. Altres despeses de gestió.

-2.250,00

6. Interessos pagats
7. Altres pagaments
Fluxos nets d’efectiu per activitats de gestió (A+B)

-2.211,95
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Pressupost de capital
Estat de fluxos d’efectiu

(En milers
d’euros)
2020

II. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
C)

Cobraments: (+).

0,00

Venda d’actius financers.
D)

Pagaments: (-).

-3.000.000,00

Compra d’actius financers i concessió de crèdits

-3.000.000,00

Fluxos nets d’efectiu per activitats d’inversió (C+D)

-3.000.000,00

III. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
E)

F)

Augments en el patrimoni: (+)

10.000.000,00

1. Aportacions de l’entitat en la qual s’integra el Fons

10.000.000,00

Pagaments a l’entitat en la qual s’integra el Fons: (-)

0,00

2. Devolució d’aportacions i repartiment de resultats a l’entitat en la qual s’integra el Fons
G)

Cobraments per emissió de passius financers: (+)

0,00

3. Préstecs rebuts
4. Altres deutes
H)

Pagaments per reemborsament de passius financers: (-)

0,00

5. Préstecs rebuts
6. Altres deutes
Fluxos nets d’efectiu per activitats de finançament (E+F+G+H)

10.000.000,00

IV. FLUXOS D’EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ
I)

Cobraments pendents d’aplicació (+)

J)

Pagaments pendents d’aplicació (-)
Fluxos nets d’efectiu pendents de classificació (I+J)

0,00

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI (+/-)
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L’EFECTIU (I+II+III+IV+V)

6.997.788,05

Efectiu i actius líquids equivalents a l’efectiu a l’inici de l’exercici

0,00

Efectiu i actius líquids equivalents a l’efectiu al final de l’exercici

6.997.788,05

ANNEX II
PLA RENOVE 2020
Article 1.

Vehicles subvencionables.

1. Els vehicles susceptibles de ser subvencionats han de complir els requisits
següents:
a) Les subvencions objecte d’aquest Programa s’han de destinar a l’adquisició directa
o a l’adquisició per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per
rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, entenent com a tals els
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procedents de fàbrica, matriculats per primera vegada a Espanya, a nom del destinatari
últim de l’ajuda, excepte en els casos de rènting, en què pot estar matriculat a nom de
l’empresa de rènting. A més, la data de la factura de compravenda i data de matriculació
ha de ser almenys el 15 de juny de 2020 o posterior. El pagament del preu del vehicle,
inclòs l’abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, s’ha
de fer igualment el 15 de juny de 2020 o posteriorment.
b) Les subvencions que preveu aquest Programa també s’han de destinar a
l’adquisició directa d’un vehicle seminou. Aquest vehicle ha d’estar prèviament en
possessió d’un concessionari i matriculat a Espanya al seu nom amb una data posterior a
l’1 de gener de 2020. A més, i igual que un vehicle nou, la data de la factura de
compravenda ha de ser igual o posterior al 15 de juny de 2020. El pagament del preu del
vehicle, inclòs l’abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre
concepte, s’ha de fer igualment en la data esmentada o posteriorment.
c) En el cas concret de les ajudes que es concedeixin per a l’adquisició de vehicles
homologats com a GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas, s’entén per vehicle nou el
procedent de fàbrica o transformat i garantit sota el control del fabricant a través de la seva
xarxa autoritzada i matriculat per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de
l’ajuda.
d) En tot cas, tots els vehicles de la categoria M1 i la resta de categories de vehicles
que utilitzin combustibles alternatius han d’estar registrats a la base de dades de «Consum
de carburants i emissions de CO2 en cotxes nous», elaborada per l’entitat pública
empresarial Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).
2. En tot cas el vehicle susceptible d’ajuda ha de pertànyer a alguna de les categories
que es detallen a continuació:
a) Turismes M1: vehicles de motor dissenyats i fabricats principalment per al transport
de passatgers i el seu equipatge que tinguin, com a màxim, vuit places de seient a més de
la del conductor, sense espai per a passatgers a peu dret, independentment que el nombre
de places de seient es limiti a la plaça de seient del conductor o no.
b) Autobusos o autocars M2: vehicles de motor dissenyats i fabricats principalment
per al transport de passatgers i el seu equipatge que tinguin més de vuit places de seient
a més de la del conductor i la massa màxima dels quals no sigui superior a 5 tones,
independentment que aquests vehicles de motor tinguin espai per a passatgers a peu dret
o no.
c) Autobusos o autocars M3: vehicles de motor dissenyats i fabricats principalment
per al transport de passatgers i el seu equipatge que tinguin més de vuit places de seient
a més de la del conductor i la massa màxima dels quals sigui superior a 5 tones,
independentment que aquests vehicles de motor tinguin espai per a passatgers a peu dret
o no.
d) Furgonetes o camions lleugers N1: vehicles de motor dissenyats i fabricats
principalment per al transport de mercaderies la massa màxima dels quals no sigui superior
a 3,5 tones.
e) Furgons o camions lleugers N2: vehicles de motor dissenyats i fabricats
principalment per al transport de mercaderies la massa màxima dels quals sigui superior a
3,5 tones, però no superi les 12 tones.
f) Furgons o camions N3: vehicles de motor dissenyats i fabricats principalment per
al transport de mercaderies la massa màxima dels quals sigui superior a 12 tones.
g) Motocicletes L3, L4, L5 i L3e, L4e i L5e: vehicles amb dues rodes, o amb tres
rodes simètriques o asimètriques respecte a l’eix mitjà longitudinal del vehicle, amb una
velocitat de disseny superior als 45 km/h.
3. Els models de vehicles de la categoria M1 i la resta de categories que utilitzin
combustibles alternatius susceptibles de ser incentivats han de constar a la Base de
vehicles de l’IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-
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MOVES), i els pertanyents a les categories M i N han de complir algun dels requisits
següents:
a) Vehicles convencionals propulsats totalment mitjançant motors de combustió
interna de gasolina o gasoil.
b) Vehicles propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar
combustibles alternatius, homologats com a GLP/autogàs, gas natural comprimit (GNC),
gas natural liquat (GNL) o bifuel gasolina-gas.
c) Vehicles elèctrics purs (BEV), propulsats totalment i exclusivament mitjançant
motors elèctrics, l’energia dels quals procedeix parcialment o totalment de l’electricitat de
les seves bateries, que utilitzen per a la seva recàrrega l’energia d’una font exterior al
vehicle, per exemple, la xarxa elèctrica.
d) Vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV), propulsats totalment i exclusivament
mitjançant motors elèctrics, l’energia dels quals procedeix parcialment o totalment de
l’electricitat de les seves bateries, que utilitzen per a la seva recàrrega l’energia d’una font
exterior al vehicle i que incorporen un motor de combustió interna de gasolina o gasoil per
a la recàrrega d’aquestes bateries.
e) Vehicles híbrids endollables (PHEV), propulsats totalment o parcialment mitjançant
motors de combustió interna de gasolina o gasoil i elèctrics l’energia dels quals procedeix,
parcialment o totalment, de l’electricitat de les seves bateries, que utilitzen per a la seva
recàrrega l’energia d’una font exterior al vehicle, per exemple, la xarxa elèctrica. El motor
elèctric ha d’estar alimentat amb bateries carregades des d’una font d’energia externa.
f) Vehicles híbrids (HEV), propulsats totalment o parcialment mitjançant motors de
combustió interna de gasolina o gasoil i elèctrics l’energia dels quals procedeix, totalment,
de l’electricitat de les seves bateries, que utilitzen per a la seva recàrrega l’energia
generada internament pel mateix vehicle.
g) Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV), que utilitza exclusivament
energia elèctrica procedent d’una pila de combustible d’hidrogen embarcat.
h) Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV), equipat, a més, de
bateries elèctriques recarregables.
4.

Els vehicles de les categories M1 i N1 han de complir els requisits següents:

a) Estar classificats en alguna de les categories següents, segons el que estableix la
Resolució de 13 d’abril de 2016 de la Direcció General de Trànsit, per la qual es modifiquen
l’apartat C.1 del punt primer i els annexos I, II i VIII de la de 8 de gener de 2016, per la qual
s’estableixen mesures especials de regulació del trànsit durant l’any 2016:
i. ZERO emissions: vehicles classificats en el Registre de vehicles com a vehicles
elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV), vehicles elèctrics
híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de
pila de combustible.
ii. ECO: vehicles classificats en el Registre de vehicles com a vehicles híbrids
endollables amb una autonomia inferior a 40 km, vehicles híbrids no endollables (HEV),
vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o
gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, han de complir els criteris de l’etiqueta C.
iii. C: vehicles classificats en el Registre de vehicles com a gasolina EURO 4, 5 o 6 o
dièsel EURO 6.
b) Els vehicles convencionals de la categoria M1 propulsats totalment o parcialment
per motors de combustió interna de gasolina o gasoil, i que compleixin els requisits que
recull l’article 1, apartat 3, a), e) o f), d’aquest annex en la data de sol·licitud de l’ajuda han
d’estar classificats com a classe A o B a la «Base de dades de l’IDAE de consum de
carburants i emissions de CO2 en cotxes nous» publicada a la pàgina web de l’IDAE, de
conformitat amb el que disposa el Reial decret 837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula
la informació relativa al consum de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes
nous que es posin a la venda o s’ofereixin en arrendament en el territori espanyol.
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A més, els vehicles turisme de la categoria M1 han d’acreditar unes emissions de CO2
homologades no superiors a 120 gCO2/km, mentre que els vehicles M1 amb carrosseria
AF multiús i les furgonetes lleugeres de la categoria N1 de menys de 2.500 kg de massa
màxima tècnicament admissible (MMTA) han d’acreditar unes emissions de CO 2
homologades no superiors a 155 gCO2/km. Les emissions esmentades estan referides als
valors d’emissions NEDC determinats d’acord amb els reglaments d’execució (UE)
2017/1153 i 2017/1152.
Els vehicles de la categoria M1 i la resta de categories de vehicles que utilitzin
combustibles alternatius que compleixin els requisits que recull l’article 1, apartat 3.b), c),
d), g) o h) d’aquest annex, en la data de sol·licitud de l’ajuda han de constar a la «Base de
dades de l’IDAE de consum de carburants i emissions de CO2 en cotxes nous» publicada
a la pàgina web de l’IDAE, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 837/2002, de
2 d’agost. A més, els vehicles turisme de la categoria M1 han d’acreditar unes emissions
de CO2 homologades no superiors a 120 gCO2/km, mentre que els vehicles M1 amb
carrosseria AF multiús i les furgonetes lleugeres de la categoria N1 de menys de 2.500 kg
de massa màxima tècnicament admissible (MMTA) han d’acreditar unes emissions de CO2
homologades no superiors a 155 gCO2/km. Les emissions esmentades estan referides als
valors d’emissions NEDC determinats d’acord amb els reglaments d’execució (UE)
2017/1153 i 2017/1152.
c) En el cas dels vehicles de categories M1 i N1 homologats segons el Reglament
(CE) núm. 595/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, relatiu a
l’homologació dels vehicles de motor i els motors quant a les emissions dels vehicles
pesants (Euro VI), no s’han d’aplicar els apartats anteriors b) i c).
d) En el cas d’adquisició de vehicles nous o seminous dels que reflecteix la lletra b)
del punt 1 d’aquest mateix article, de categories M1 i N1, és requisit necessari que
l’adquirent titular del vehicle subvencionable acrediti la baixa definitiva en circulació d’un
vehicle matriculat a Espanya, del qual sigui el titular en el Registre de vehicles de la
Direcció General de Trànsit, mitjançant la presentació del corresponent certificat acreditatiu
de la baixa definitiva del vehicle.
En aquest cas, el destinatari últim de l’ajuda, que és l’adquirent titular del vehicle
subvencionable, o l’arrendatari del vehicle en el cas de les operacions de rènting o lísing
operatiu, pot acreditar la baixa definitiva en circulació del vehicle a desballestar en el
Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit mitjançant la presentació del
corresponent certificat acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle. El vehicle a desballestar
ha de ser, indistintament, de categoria M1 o N1, i ha d’estar matriculat a Espanya abans
del 15 de juny de 2020. L’antiguitat del vehicle ha de ser superior a deu anys en el cas de
la categoria M1, i superior a set anys en el cas de la categoria N1. Als efectes d’antiguitat
dels vehicles, es considera des de la data de la primera matriculació fins a la data de
sol·licitud de l’ajuda, o fins a la data de la matriculació del nou vehicle adquirit si aquesta
última és anterior. A més, independentment de la seva categoria, el vehicle a desballestar
ha d’haver tingut en vigor la inspecció tècnica de vehicles (ITV) almenys en la data de
publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. El destinatari
últim de l’ajuda ha de tenir, a més, la titularitat del vehicle desballestat almenys durant els
dotze mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’ajuda, així com presentar l’últim rebut de
l’impost de vehicles de tracció mecànica, degudament abonat, almenys des de 2019.
5.

Per als vehicles elèctrics pertanyents a la categoria L s’exigeix:

1r Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com a
vehicles elèctrics.
2n Les motocicletes elèctriques noves (categories L3e, L4e i L5e) susceptibles
d’ajuda han de tenir bateries de liti, motor elèctric amb una potència del motor igual o
superior a 3 kW, i una autonomia mínima de 70 km.
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6. Les adquisicions de vehicles per mitjà d’operacions de finançament per rènting
només poden ser objecte d’ajuda a condició que:
a) El contracte d’arrendament corresponent estableixi una durada mínima de dos
anys des de la data de la seva entrada en vigor i que la seva formalització sigui, en tot cas,
igual o posterior al 15 de juny de 2020.
b) El contracte d’arrendament ha d’establir expressament que l’arrendatari és el
destinatari últim de l’ajuda que s’atorgui, i hi ha de constar, també expressament, que una
vegada l’empresa de rènting rebi el pagament de l’import de l’ajuda, en aquesta data ha
d’aplicar el total de l’ajuda esmentada a la reducció de les quotes de pagament o renda de
l’arrendament que quedin per satisfer per part de l’arrendatari.
c) El contracte ha de recollir que, en cas que l’import de la suma de les quotes
pendents d’abonar sigui inferior a l’import de l’ajuda, l’excedent de l’ajuda pendent d’abonar
al destinatari últim l’ha d’abonar la companyia de rènting al destinatari últim a la finalització
del contracte d’arrendament. L’arrendatari, per tant, com a destinatari últim de l’ajuda, és
qui ha de complir els requisits i les incompatibilitats que preveu aquest Reial decret llei.
d) En el cas de les operacions de rènting, en tots els supòsits, el destinatari últim de
l’ajuda ha de signar un document de cessió del dret de cobrament a favor de la companyia
de rènting que formalitzi l’operació.
7. En el marc d’aquest Programa, s’estableix un límit d’adquisició de vehicles per part
d’un mateix beneficiari de fins a un màxim de trenta vehicles per al cas d’entitats privades
amb personalitat jurídica. Per al cas de persones físiques i professionals autònoms
s’estableix un límit d’un vehicle per beneficiari. Els límits d’ajuda per beneficiari són els
indicats en el conjunt de les diferents categories objecte de suport, llevat que aquest límit
hagi de ser inferior perquè el sol·licitant hagi arribat al límit d’ajudes que estableix el
Reglament de minimis.
Article 2.

Distribució del pressupost total de les ajudes.

El pressupost total de les ajudes a concedir s’ha de distribuir de la manera següent:
a) Turismes, furgonetes lleugeres i motocicletes: 230.000.000 d’euros.
a. Turismes (M1): 200.000.000 d’euros.
b. Furgonetes lleugeres (N1): 25.000.000 d’euros.
c. Motocicletes (L3, L4, L5 i L3e, L4e, L5e): 5.000.000 d’euros.
b) Autobusos i autocars (M2, M3), furgons, camions lleugers i camions (N2, N3):
20.000.000 d’euros.
Article 3.
1.

Quantia de les ajudes.

S’estableixen les següents quanties individuals d’ajuda, en euros, on:

– Límit preu venda: és el preu de venda al client en el moment de sol·licitar la
subvenció abans d’IVA o IGIC.
– ZERO, ECO, C: és la classificació del vehicle en el Registre de vehicles de la
Direcció General de Trànsit.
– A, B: és la classificació energètica del vehicle a la «Base de dades de l’IDAE de
consum de carburants i emissions de CO2 en cotxes nous».
– Particular, autònom, PIME, gran empresa: és la naturalesa del sol·licitant.
– MMTA (kg): és la massa màxima tècnicament admissible.
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Categoria M1
Quantia ajuda estatal (€)
Particulars o
autònoms

Límit preu
venda (€)

ZERO
ECO (1)
C

Motorització

45.000

A

PIME

B

Gran empresa

A

B

A

B

BEV, REEV, pila
combustible

4.000

3.200

2.800

PHEV

2.600

2.300

2.200

35.000

-

1.000

600

800

500

700

450

800

400

650

350

550

300

(1) En el cas de vehicles de gas que recull l’article 1, apartat 3 b), d’aquest annex que no disposen d’etiqueta
energètica, les ajudes són de 800 € per a particulars, 700 euros per a PIME i 600 euros per a gran empresa.

El límit de preu de venda indicat, fixat en 35.000 euros, s’incrementa fins als 45.000
euros en cas que el sol·licitant sigui una persona amb mobilitat reduïda.
b)

Categoria N1
Quantia ajuda estatal (€)

MMTA (kg)

Particulars o autònoms

PIME

Gran empresa

4.000

3.200

2.800

1.200

950

850

C

1.000

800

700

ZERO

4.000

3.200

2.800

2.700

2.200

1.900

2.100

1.700

1.500

ZERO
ECO

Menys de 2.500

ECO

2.500

o més

C

c) Categories M2, N2, M3, N3
Motorització

Categoria

MMTA (kg)

Quantia ajuda estatal
(€)

M2, N2

–

2.000

Menys de 18.000

2.000

Totes les tecnologies

M3, N3

d)

18.000

o més

4.000

Categories L3, L4, L5, i L3e, L4e, L5e
Quantia ajuda estatal (€)

Motorització

Límit
preu
venda (€)

Potència
motor (kW)

Autonomia
(km)

Particulars o
autònoms

PIME

Gran
empresa

BEV

10.000

Igual o
superior a 3

70

750

750

700

Gasolina

8.000

–

–

400

300

200
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2. A les quanties abans indicades se’ls ha d’aplicar una ajuda addicional en funció
dels criteris següents:
a) Beneficiaris amb mobilitat reduïda. Per als casos d’adquisició de vehicles de
categoria M1 per destinataris últims que siguin persones físiques amb mobilitat reduïda i
vehicle adaptat o que s’adapti per a la seva conducció, sempre que l’adaptació consti a la
fitxa tècnica del vehicle adquirit, s’ha d’incrementar la quantia de l’ajuda en un import de
500 euros. Aquest increment també s’ha d’aplicar a l’adquisició de vehicles de categoria
N1 per part de professionals autònoms que siguin persones amb mobilitat reduïda i vehicle
adaptat o que s’adapti per a la seva conducció.
b) Beneficiaris que pertanyin a llars amb uns ingressos mensuals inferiors a 1.500
euros. En cas que el sol·licitant sigui una persona física que pertanyi a una llar amb uns
ingressos mensuals inferiors a 1.500 euros i s’acrediti aquest aspecte mitjançant una
declaració responsable en el qüestionari de sol·licitud, s’ha d’incrementar la quantia de
l’ajuda en 500 euros en l’adquisició d’un vehicle de la categoria M1 o N1.
c) Ajuda addicional per desballestament de vehicles de més de 20 anys.
Per als casos d’adquisició de vehicles de categoria M1 o N1 per destinataris últims que
siguin persones físiques o professionals autònoms, s’ha d’incrementar la quantia de l’ajuda
en un import de 500 euros sempre que es desballesti un vehicle de les categories
esmentades de més de vint anys d’antiguitat. En tot cas, el vehicle desballestat ha de
complir les condicions que recull l’article 1, apartat 4.e), d’aquest annex.
3. En l’adquisició d’un vehicle de les categories M1 i N1, s’estableix per als
concessionaris i punts de venda la realització d’un descompte obligatori i equivalent de la
mateixa quantia que l’ajuda estatal, amb un límit màxim de 1.000 euros. Aquest descompte
s’ha de reflectir a la factura de venda del vehicle adquirit emesa per part del fabricant/
importador, concessionari o punt de venda al destinatari últim de l’ajuda, de manera
específica i desagregada, amb indicació de l’expressió «descompte aplicat per Programa
RENOVE».
4. En cas que el sol·licitant de l’ajuda sigui una empresa, aquesta ha de declarar en
la sol·licitud de l’ajuda la seva condició de PIME o gran empresa, segons es defineix a
l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
Article 4.

Formalització i presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds d’ajuda s’han d’efectuar emplenant el formulari disponible a
l’aplicació informàtica segons el procediment següent:
a) A través de l’aplicació informàtica a l’efecte, els interessats en les ajudes objecte
d’aquest Programa poden cercar les marques, els models i les versions dels vehicles de
les categories M1 i la resta de categories de vehicles que utilitzin combustibles alternatius
potencialment susceptibles de suport.
b) Per efectuar la sol·licitud, el sol·licitant ha d’emplenar electrònicament el formulari
de sol·licitud de l’ajuda, i ha d’indicar les dades bàsiques de l’operació, relatives al
beneficiari i al vehicle objecte de l’ajuda, que ha de seleccionar de la llista que li apareix a
l’aplicació informàtica per als vehicles de les categories L, M i N. Una vegada seleccionat
el vehicle objecte de suport, la mateixa aplicació li indica l’import de l’ajuda que li
correspongui en el marc del PLA RENOVE 2020, tal com estableix l’article 3 d’aquest
annex. En aquesta sol·licitud s’ha de seleccionar, quan correspongui, en els casos
particulars que recull l’article 3, apartat 2, d’aquest annex, l’opció corresponent per tal que
el sol·licitant pugui obtenir l’ajuda addicional que estableix per a aquests casos l’article i
apartat esmentat. En qualsevol dels casos que indica aquest paràgraf, les dades
introduïdes no són esmenables.
c) Després d’emplenar totes les dades necessàries, la sol·licitud de l’ajuda es carrega
a l’aplicació informàtica, amb la qual cosa queda registrada i es fa automàticament una
reserva de pressupost associada a aquesta sol·licitud i per l’import que li correspongui.
Juntament amb la sol·licitud esmentada, el sol·licitant ha de carregar un document
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acreditatiu de la comanda del vehicle, així com un document justificatiu del pagament del
senyal econòmic lliurat al concessionari, si s’escau. Després d’això, el sol·licitant rep un
correu electrònic, adreçat a l’adreça aportada a aquest efecte, amb la confirmació de la
sol·licitud esmentada, així com l’import d’ajuda assignat a aquesta sol·licitud.
d) Una vegada efectuada la sol·licitud i carregada la documentació que indica
l’apartat anterior, el sol·licitant disposa de cent vint dies en el cas de vehicles M1 i N1 i de
cent vuitanta dies en el cas de vehicles N2, N3, M2 i M3 per carregar a l’aplicació
informàtica tota la documentació corresponent, segons el que indica l’article 5. Després de
carregar la resta de la documentació exigida, aquesta queda pendent de revisió i validació
per part de l’òrgan gestor.
e) En cas que la sol·licitud o la documentació carregada telemàticament a l’aplicació
no compleixi els requisits exigits, s’ha de requerir el sol·licitant perquè en un termini de 10
dies esmeni la deficiència. L’incompliment d’aquest termini d’esmena suposa la inadmissió
de la sol·licitud corresponent i la seva anul·lació automàtica. No es consideren esmenables
les dades o els documents que impliquin una modificació de la quantia de l’ajuda (ajudes
addicionals que recull l’article 3.2, modificació del tipus de beneficiari, etc.), així com les
dades bàsiques del beneficiari i/o el vehicle (nom o raó social, DNI/NIF/CIF, naturalesa
jurídica del beneficiari, matrícula, vehicle, categoria, combustible o tecnologia, etc.), atès
que són camps clau relacionats amb el pressupost del PLA RENOVE 2020, i per tant no
es pot modificar el que s’hagi assenyalat a la sol·licitud. La documentació a carregar a
l’aplicació ha de ser coherent amb el marcatge de les caselles corresponents.
f) En el cas d’esgotament de pressupost, és possible seguir presentant sol·licituds
d’ajuda a l’aplicació informàtica corresponent, que entren a formar part d’una llista
d’espera, i que s’atenen per rigorós ordre de presentació, supeditat al fet que es produeixin
anul·lacions en sol·licituds anteriors que alliberin pressupost.
2. La validesa del document de sol·licitud d’ajuda està condicionada a la veracitat de
totes i cadascuna de les dades que s’hi consignin. En cas d’anul·lació voluntària de la
sol·licitud d’ajuda per part del sol·licitant, aquest ha de remetre un correu electrònic que
s’ha d’especificar amb la identificació de la sol·licitud i les seves dades (nom i DNI, NIE o
NIF), i que ha de recollir la seva sol·licitud d’anul·lació.
3. De conformitat amb l’article 22.4 del Reglament de la Llei general de subvencions,
la presentació de la sol·licitud per obtenir l’ajuda comporta l’autorització del sol·licitant
perquè l’òrgan concedent obtingui de manera directa l’acreditació del compliment de les
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. No obstant això, el sol·licitant pot
denegar expressament el consentiment, cas en què ha d’aportar en el moment d’efectuar
la sol·licitud els certificats emesos pels òrgans competents que acreditin el compliment de
les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
Així mateix, el sol·licitant ha d’acreditar, mitjançant una declaració responsable, que no
té pendent cap obligació per reintegrament d’ajudes amb l’Administració General de l’Estat
i els seus organismes i entitats públiques dependents o vinculats. Igualment, ha d’acreditar,
de la mateixa manera, que no està subjecte a una ordre de recuperació pendent després
d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i
incompatible amb el mercat comú.
4. En aplicació dels articles 27.6 i 35 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com de l’article 32 del Reial decret
1671/2009, de 6 de novembre, del seu desplegament parcial, la presentació de qualsevol
documentació justificativa complementària a la sol·licitud s’ha d’aportar mitjançant una
còpia digitalitzada d’aquesta, la fidelitat amb l’original de la qual s’ha de garantir mitjançant
la utilització d’una signatura electrònica avançada.
5. L’òrgan instructor, en els termes que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, pot
requerir al sol·licitant l’exhibició de la documentació original en qualsevol fase del
procediment. Aquesta documentació s’ha de conservar, com a mínim, durant un termini de
quatre anys a partir de la data de resolució de concessió i fins que no prescrigui el dret de
l’Administració a exigir el reintegrament, segons el que preveu l’article 39 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. És procedent, si s’escau, el
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reintegrament de l’ajuda corresponent concedida al beneficiari, en els termes que estableix
l’article 12, si aquest no presenta els originals esmentats en un termini màxim de 15 dies a
comptar de l’endemà del dia en què aquesta l’hagi requerit en aquest sentit, circumstància
que es considera un incompliment de l’obligació de justificació de la destinació de l’ajuda
atorgada.
6. La presentació de la sol·licitud comporta la conformitat del sol·licitant per rebre
totes les comunicacions i les notificacions que es facin al llarg de la tramitació de l’expedient
per mitjans electrònics, d’acord amb el que preveuen la Llei 11/2007, de 22 de juny, i el
Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.
Les comunicacions als interessats s’han de publicar a l’aplicació informàtica
desenvolupada a l’efecte, per a la seva consulta electrònica pels interessats, que
prèviament s’han d’identificar de manera segura. La publicació de les comunicacions a
l’aplicació informàtica substitueix la notificació i té tots els efectes respecte als interessats.
7. Quan els interessats siguin persones jurídiques i als efectes de la pràctica de les
notificacions per mitjans electrònics, és obligació d’aquelles informar els òrgans actuants
dels canvis en la representació de l’entitat així que es produeixin. El canvi s’ha de fer
efectiu per a les notificacions que s’emetin a partir de l’endemà de la recepció de la
comunicació del canvi de representant de l’entitat. Es consideren practicades correctament
les notificacions anteriors a aquesta data adreçades al representant que consti a
l’expedient.
8. Per a la realització de la sol·licitud i la gestió de la documentació exigida,
l’interessat pot nomenar un representant, que ha d’estar autoritzat per l’interessat a aquest
efecte.
Article 5.

Documentació a presentar.

1. Les sol·licituds d’ajuda s’han de completar amb la documentació digitalitzada
següent. Els fitxers electrònics que s’hi adjuntin han d’estar en format PDF (Portable
Document Format):
a) Quan se superi un import de 3.000 euros en l’ajuda o ajudes que es puguin atorgar
a un mateix sol·licitant o interessat, aquest està obligat a aportar un certificat d’estar al
corrent de les obligacions tributàries expedit a aquest efecte per l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i d’estar al corrent de les obligacions davant la Seguretat Social,
de conformitat amb el que preveu l’article 22 del Reglament de la Llei general de
subvencions. Aquest certificat ha d’haver estat expedit amb una data posterior a la
publicació del Reial decret llei en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
b) Fotocòpia de la fitxa tècnica (targeta ITV) del vehicle adquirit.
c) Fotocòpia del permís de circulació del vehicle adquirit emès per la Direcció General
de Trànsit.
d) Fotocòpia de la factura de venda del vehicle, la data de la qual ha de ser igual o
posterior al 15 de juny de 2020. No són admissibles les autofactures.
La factura ha de reflectir el descompte en el preu d’adquisició a què es refereix l’article
3, apartat tres, d’aquest annex, efectuat pel concessionari en el moment de la venda del
vehicle.
A la factura, que ha d’estar signada i segellada pel concessionari, hi ha de constar la
matrícula o el número de bastidor, la marca, el model i la versió del vehicle adquirit. Així
mateix, hi ha de constar el preu franc a fàbrica, altres costos, altres possibles descomptes,
la base imposable, l’IVA o IGIC aplicable, el preu després d’impostos, i el total a pagar o el
total factura a pagar pel beneficiari adquirent.
En tot cas, la factura de venda ha de complir el que disposa el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, aprovat per l’article 1 del Reial decret 1619/2012, de
30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació.
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e) Documents justificatius del pagament de la factura de compravenda del vehicle.
S’admeten tots els justificants de pagament que permetin identificar el vehicle objecte de
la subvenció. Es consideren vàlids els justificants de pagament que permetin identificar:
i. El beneficiari: ha de quedar clar que l’únic pagador és el destinatari final de l’ajuda.
ii. El tercer (punt de venda o concessionari) que percep les quantitats pagades.
iii. La data de pagament (data valor) o sortida efectiva dels fons del destinatari últim
de l’ajuda.
iv. El vehicle objecte de la subvenció.
v. En els casos de rènting, l’empresa arrendadora.
Segons el que estableix l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de
la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la
intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, no es poden pagar
en efectiu les operacions en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat
d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros. Als efectes del
càlcul d’aquest límit, s’han de sumar els imports de totes les operacions o els pagaments
en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns.
f) Respecte del vehicle desballestat:
i. Fotocòpia del «Certificat acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle», per part del
corresponent Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles (CAT), en nom de la Direcció
General de Trànsit o, si no, informe del Registre general de vehicles de la corresponent
Prefectura Provincial de Trànsit que acrediti la baixa definitiva.
ii. Fotocòpia de l’anvers i el revers de la fitxa tècnica (targeta ITV) del vehicle
desballestat on consti la data de l’última inspecció tècnica de vehicles i la data de la seva
caducitat, de manera que la inspecció tècnica estigui vigent en la data d’entrada en vigor
d’aquest Programa, i fotocòpia del permís de circulació del vehicle on consti la data de la
primera matriculació, la data de la matriculació a Espanya i la data d’expedició. En
absència de qualsevol d’aquests documents, s’ha d’aportar l’informe de la Direcció General
de Trànsit amb l’historial del vehicle.
iii. Fotocòpia del rebut de l’impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle
desballestat, degudament abonat, almenys des de l’exercici de 2019.
g) Justificant del reconeixement a la Direcció General del Tresor i Política Financera
del compte bancari del sol·licitant per a l’abonament de l’ajuda.
h) En el cas de professionals autònoms, certificat d’alta en el Cens d’empresaris,
professionals i retenidors expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
i) En el cas de persones físiques que acreditin la seva mobilitat reduïda, certificat que
emeten els òrgans de valoració competents de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials
(IMSERSO) o de les comunitats autònomes. En cas que el sol·licitant sigui una persona
física que pertanyi a una llar amb uns ingressos mensuals inferiors a 1.500 euros, ha de
declarar responsablement aquest aspecte en el qüestionari de sol·licitud d’ajuda.
j) Per a les empreses:
i. Certificat del Registre Mercantil o, si no n’hi ha, poder notarial. En qualsevol dels
casos, ha d’aparèixer el signant de la sol·licitud de l’ajuda com a representant legal de
l’empresa.
ii. Fotocòpia del certificat d’inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i
retenidors.
k) En el cas de rènting o lísing operatiu, a més dels documents anteriors, s’ha
d’adjuntar una fotocòpia del contracte de rènting o lísing operatiu, que estableixi una
durada mínima de dos anys i on consti com a arrendatari el sol·licitant de l’ajuda o el seu
potencial destinatari final. Aquest contracte ha d’haver estat subscrit amb una data igual o
posterior al 15 de juny de 2020 i ha de preveure, expressament, que l’arrendatari sigui el
beneficiari de l’ajuda del PLA RENOVE 2020, així com l’aplicació del total de l’ajuda
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atorgada a la reducció de les quotes o la renda de l’arrendament a satisfer per part de
l’arrendatari esmentat, amb especificació de l’import corresponent a aquestes quotes
abans de l’aplicació de l’ajuda i el mateix import després d’aplicar-la. A més, ha d’incloure
expressament que l’empresa de rènting ha de fer repercutir el total de l’ajuda en les quotes
de l’arrendatari que quedin per abonar amb efectes des de la data en què l’empresa de
rènting rebi l’import de l’ajuda. En cas que l’import de la suma de les quotes pendents
d’abonar sigui inferior a l’import de l’ajuda, el contracte de rènting ha de recollir també la
forma i el termini d’abonament de l’excedent d’ajuda al destinatari últim, a la finalització del
contracte d’arrendament.
l) Document justificatiu de la comanda del vehicle, així com document justificatiu del
pagament del senyal econòmic lliurat al concessionari, si s’escau. Ambdós documents
s’han d’aportar juntament amb la sol·licitud d’ajuda, la qual cosa possibilita la reserva de
pressupost a aquest sol·licitant i vehicle.
m) El justificant del reconeixement del compte bancari del beneficiari, reconegut pel
Tresor Públic, s’ha d’adjuntar amb els documents justificatius de l’adquisició del vehicle
indicats.
n) En cas que l’interessat així ho consideri, autorització de l’interessat a un tercer
com a representant que l’habiliti per presentar la sol·licitud al seu nom, així com per a la
gestió de la documentació exigida i per rebre notificacions. L’autorització esmentada ha
d’estar signada per totes dues parts.
2. No és necessari aportar la documentació que indiquen els apartats a) i h) sempre
que l’interessat presti el seu consentiment exprés a la sol·licitud d’ajuda perquè les seves
dades d’identitat personal es puguin consultar mitjançant el sistema de verificació de dades
d’identitat que estableix l’Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, per la qual s’estableix
la configuració, característiques, requisits i procediments d’accés al sistema de verificació,
de conformitat amb el que disposa el Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se
suprimeix l’aportació de fotocòpies de documents d’identitat en els procediments
administratius de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics vinculats
o dependents.
3. Tota la documentació a carregar a l’aplicació ha de ser coherent amb el que indiqui
la sol·licitud d’ajuda, o si s’escau, s’ha de procedir a anul·lar la sol·licitud original i fer una
nova sol·licitud. La presentació de documents en blanc o de documents diferents dels
requerits és motiu de denegació de la sol·licitud.
4. La presentació de la documentació justificativa a què es refereixen els apartats
precedents no obsta a l’eventual aplicació de controls ulteriors per verificar l’existència
efectiva i les condicions concretes de l’adquisició objecte de l’ajuda.

https://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

