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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
3946

Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport
a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
I

L’epidèmia de la COVID-19 ha provocat una reducció significativa dels ingressos de
moltes empreses no financeres (d’ara endavant, empreses) i autònoms. Amb la finalitat de
protegir el teixit productiu i evitar un impacte estructural sobre l’economia, en línia amb la
resta de països europeus, l’Estat ha desplegat diferents paquets de mesures per donar
suport a empreses i autònoms. En primer lloc, proporcionant-los liquiditat mitjançant crèdits
amb aval públic i moratòries en els seus principals deutes fiscals, de devolució de crèdits i
de pagament de cotitzacions. En segon lloc, amb accions per reduir els seus costos fixos
i variables, mitjançant ajudes directes per al pagament dels salaris i les cotitzacions socials
dels seus treballadors, així com diverses mesures d’alleugeriment en el pagament de
lloguers. En tercer lloc, proporcionant-los ingressos mitjançant una prestació extraordinària
per als treballadors autònoms i a través de les transferències de recursos a les comunitats
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla perquè puguin atendre les despeses
extraordinàries en l’àmbit sanitari i educatiu i proporcionar ajudes directes a les empreses
més afectades per les decisions sanitàries preses en el seu àmbit territorial.
En particular, una part important de les ajudes s’han destinat a preservar la liquiditat i
la solvència d’empreses i autònoms. En aquest sentit destaquen les línies d’avals
concedides pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital a través del Reial decret
llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19, i del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures
urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació. Aquests avals, per un
total de 140.000 milions d’euros, han permès mobilitzar ja més de 120.000 milions d’euros
de crèdit al conjunt de l’economia, que han facilitat el finançament necessari per fer front a
la pandèmia, especialment a les petites i mitjanes empreses i els autònoms, que han
absorbit més del 98% de les operacions finançades amb aval de l’Estat.
Aquestes mesures de suport a la liquiditat es van completar amb la creació,
mitjançant el Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, del Fons de suport a la solvència
d’empreses estratègiques, dotat amb 10.000 milions d’euros i que, gestionat a través de
la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), permet reforçar els balanços
d’empreses estratègiques per al teixit productiu espanyol i regional que siguin
fonamentalment viables però que afrontin problemes extraordinaris de solvència com a
conseqüència de la COVID-19 i no tinguin accés a altres fonts de finançament.
En aquesta mateixa línia, el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures
urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, va
ampliar els períodes de carència i venciment dels préstecs amb aval públic. I el Reial
decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa
de l’ocupació, va estendre la cobertura pública extraordinària als expedients de regulació
temporal d’ocupació fins al 31 de maig, amb un esquema de protecció reforçada per als
sectors més afectats per la tercera onada de la pandèmia, que estableix bonificacions a la
Seguretat Social per a tots els treballadors, incorporats o no al centre de treball, així com
l’extensió del règim de cobertura per a treballadors fixos discontinus, especialment
important en l’àmbit del turisme.
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En el seu conjunt, les ajudes acordades van ascendir el 2020 a un 20% del PIB, entre
moratòries bancàries, fiscals i de Seguretat Social, línies d’avals públics, subvencions
directes i un altre tipus de mesures. Les mesures discrecionals de resposta a la COVID-19
amb impacte pressupostari ja previstes per a 2021 superen el 2% del PIB. S’hi sumen les
moratòries vigents per al pagament d’impostos i cotitzacions i altres moratòries per a la
devolució dels crèdits públics, crèdits hipotecaris i no hipotecaris amb entitats financeres i
altres mesures d’alleugeriment de costos.
Amb això, Espanya se situa entre els països en el conjunt de la Unió Europea que ha
posat a disposició dels seus ciutadans ajudes més grans i amb una execució efectiva més
gran i efectes compensatoris de l’impacte negatiu de la pandèmia en termes de protecció
d’ocupació, reactivació empresarial i liquiditat del conjunt de l’economia, per tal de protegir
l’estabilitat financera i establir una base per a la recuperació econòmica.
Tanmateix, després de tants mesos de pandèmia, l’allargament de la crisi sanitària en
el primer trimestre de 2021 i els efectes en l’economia de les mesures preses per frenar-ne
l’expansió arreu del món augmenten el risc d’un deteriorament significatiu dels balanços
de les empreses i un augment del sobreendeutament que podria llastar la recuperació i la
creació d’ocupació a partir de la segona part de l’any.
Amb la finalitat de respondre de manera anticipada a possibles problemes de solvència
amb impacte macroeconòmic, és necessari adoptar mesures addicionals de reforç de la
solvència d’aquelles empreses viables que estan patint una intensa caiguda dels seus
ingressos a causa de la llarga durada de la reducció d’activitat en determinats sectors i
àmbits geogràfics més afectats per la pandèmia. En la majoria de casos, les empreses que
s’estan enfrontant amb problemes de deteriorament patrimonial gestionen negocis
econòmicament viables en sectors altament rendibles abans de la pandèmia.
L’objectiu d’aquest Reial decret llei és, doncs, múltiple: protegir el teixit productiu fins
que s’aconsegueixi un percentatge de vacunació que permeti recuperar la confiança i
l’activitat econòmica en els sectors que encara tenen restriccions; evitar un impacte negatiu
estructural que llasti la recuperació de l’economia espanyola; protegir l’ocupació en els
sectors més afectats per la pandèmia; i actuar de manera preventiva per evitar un impacte
negatiu superior sobre les finances públiques i els balanços del sistema financer. En línia
amb l’actuació de l’Estat des de l’inici de la pandèmia, es tracta d’establir amb urgència i
determinació un marc d’actuació àgil, que s’anticipi a l’aparició dels problemes per
minimitzar el cost públic i privat d’una acció reactiva.
En aquest context, aquest Reial decret llei atorga un marc de protecció reforçat que,
més enllà de les mesures de caràcter horitzontal ja desplegades, concentri un important
volum de recursos en la protecció i el suport d’aquelles empreses, sectors i territoris
potencialment més vulnerables a causa de la durada i l’impacte econòmic de la pandèmia,
amb la finalitat de reforçar la liquiditat i solvència i evitar el sobreendeutament del conjunt
de l’economia nacional, a fi de preservar el teixit productiu i l’ocupació, impulsar la inversió
i evitar una improductiva destrucció de valor de l’activitat econòmica a Espanya, sense que
per això s’impedeixi la reassignació necessària de recursos entre les diferents empreses i
sectors en els propers mesos.
No es tracta, per tant, de mesures de rescat d’empreses que no eren viables abans de
l’esclat de la crisi de la COVID-19, sinó d’una forma d’inversió a favor de la recuperació i el
creixement de les empreses que, malgrat travessar dificultats financeres, són viables
perquè disposen d’un pla a mitjà termini factible i un model de negoci idoni.
L’actuació proposada de política pública extraordinària i delimitada en el temps, però
al mateix temps estructurada amb criteris de rendibilitat, risc i impacte en desenvolupament
sostenible, contribuirà a assegurar els llocs de treball, mantenir i potenciar el teixit productiu
i fomentar la competitivitat de l’economia espanyola.
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Així, s’articula un conjunt de mesures per mobilitzar una inversió pública de fins
a 11.000 milions d’euros al voltant de quatre línies d’actuació: tres fons addicionals per
finançar ajudes directes, reestructuració de balanços i recapitalització d’empreses i la
pròrroga de moratòries fiscals i concursals.
En primer lloc, es crea una nova Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses,
per reduir l’endeutament subscrit a partir de març de 2020. Amb càrrec a aquesta Línia,
que compta amb una dotació total de 7.000 milions d’euros, s’han de canalitzar ajudes
directes a les empreses i autònoms l’activitat dels quals s’ha vist més negativament
afectada per la pandèmia. Aquestes ajudes directes tenen caràcter finalista i s’han
d’utilitzar per satisfer el deute i efectuar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers
i no financers, així com els costos fixos, per exemple, relatius al subministrament d’energia
i al cost de canvi de potència, incorreguts pels autònoms i empreses considerats elegibles,
i es fa prevaldre la reducció del nominal del deute amb aval públic, sempre que aquests
deutes s’hagin produït a partir de l’1 de març de 2020 i procedeixin de contractes anteriors
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.
En segon lloc, aquesta norma habilita el Govern per adoptar mesures addicionals de
flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic, fet que permet que aquest finançament
s’incorpori als processos de refinançament i reestructuració pactats entre els bancs i els
seus clients i, per tant, protegeix l’estabilitat financera. Amb aquesta finalitat, es crea una
segona Línia per a la reestructuració de deute financer COVID, de 3.000 milions d’euros,
per permetre, com a últim recurs després de l’articulació de la resta de mesures de suport
a la solvència, la conversió d’una part de l’aval públic en transferències a les empreses i
autònoms més afectats per la crisi que compleixin els requisits establerts per mitjà d’acord
del Consell de Ministres, dins d’un acord assolit amb les entitats financeres creditores.
Així mateix, amb la finalitat de detallar l’articulació de les operacions de refinançament
i reestructuració del finançament amb aval del sector públic i adaptar-les a les necessitats
de les diferents empreses i sectors, mitjançant un acord del Consell de Ministres s’ha de
desplegar el contingut del Codi de bones pràctiques, que poden subscriure les entitats
financeres per facilitar una resposta adequada del sector financer davant la situació
econòmica excepcional, per reforçar la solvència empresarial i garantir la liquiditat amb
vista al futur. L’actuació coordinada del conjunt de creditors és fonamental per evitar
accions unilaterals que puguin anar en contra de l’objectiu de garantir la viabilitat futura de
l’empresa o el treballador autònom.
En tercer lloc, per donar suport a aquelles empreses viables però que s’enfronten a
problemes de solvència derivats de la COVID-19 que no poden accedir al fons gestionat
per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) per a empreses i operacions de
mida més gran i necessitin un reforç addicional del seu capital després de l’articulació de
les mesures que preveuen els apartats anteriors, es crea un nou Fons de recapitalització
d’empreses afectades per COVID, dotat amb 1.000 milions d’euros, que gestiona
COFIDES, adscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Secretaria
d’Estat de Comerç.
Finalment, en quart lloc, s’estenen fins a finals d’any les moratòries per al
desencadenament automàtic de processos concursals, amb la finalitat de dotar d’un marge
de temps addicional perquè les empreses que passen per dificultats més grans com a
conseqüència de la pandèmia puguin restablir el seu equilibri patrimonial, i evitar una
entrada en concurs innecessària. A més, es mantenen les millores d’agilitat en el procés
concursal, mentre es completa la modernització del règim concursal espanyol en el marc
de la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell,
de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i
inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència dels procediments de
reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva
(UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuració i insolvència).
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En aquesta mateixa línia, s’amplia a quatre mesos l’ajornament de deutes tributaris
sense interessos i s’amplien els terminis per a la devolució dels crèdits públics gestionats
per la Secretaria General d’Indústria i de la PIME.
Les mesures d’ajuda directa que es preveuen en primer lloc han de ser suficients per
resoldre els problemes de solvència d’un bon nombre d’empreses i autònoms i donar
suport al manteniment de l’activitat de les empreses viables. Les mesures de reestructuració
poden ser necessàries en altres casos per abordar problemes puntuals de solvència de
més entitat. El conjunt d’instruments articulats per reforçar la solvència empresarial es
completa amb la creació del nou fons per a recapitalització. La moratòria concursal ha de
proporcionar el marc adequat per abordar el procés d’anàlisi i reforç dels balanços i de
reestructuració financera, en el curs de 2021, en paral·lel amb la modernització del marc
concursal en ocasió de la transposició de la Directiva corresponent. D’aquesta manera, el
conjunt de mesures que estableix el Reial decret llei ha de permetre donar suport a les
empreses amb problemes de solvència des de les situacions més lleus fins a les més
severes, sempre amb l’objectiu de donar suport al manteniment de l’activitat i l’ocupació.
II
El títol I d’aquest Reial decret llei preveu la creació de la Línia Covid d’ajudes directes
a autònoms i empreses, que persegueix donar suport a la solvència del sector privat,
mitjançant la provisió a les empreses i els autònoms d’ajudes directes de caràcter finalista
que permetin el pagament de costos fixos, per exemple, relatius al subministrament
d’energia i als canvis en les pautes de consum i de potència demanada, el pagament a
proveïdors, la reducció dels deutes derivada de l’activitat econòmica i, en cas que quedi un
romanent, deutes amb creditors bancaris.
La Línia disposa d’una dotació total de 7.000 milions d’euros i s’articula en dos
compartiments. Un primer compartiment, amb una dotació de 5.000 milions d’euros, per a
totes les comunitats autònomes, excepte les Illes Balears i Canàries, i per a les ciutats de
Ceuta i Melilla; i un segon compartiment, amb una dotació de 2.000 milions d’euros, per a
les comunitats autònomes de les Illes Balears i Canàries.
La quantia que correspon a les comunitats autònomes del primer compartiment s’ha de
distribuir de manera proporcional a l’assignació del REACT EU, sobre la base d’indicadors
de renda, de desocupació i de desocupació juvenil. En el cas del segon compartiment, s’ha
de repartir de manera proporcional al pes de cada comunitat autònoma en la caiguda el
2020 dels afiliats en termes nets.
Per la seva banda, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de dur
a terme les convocatòries corresponents per a la concessió de les ajudes directes als
destinataris ubicats en els seus territoris. Així mateix, s’han d’encarregar de tramitar,
gestionar i resoldre les sol·licituds, l’abonament de les ajudes i els controls previs i
posteriors al pagament.
D’aquesta manera, els autònoms i les empreses amb seu social en territori espanyol,
amb un volum d’operacions anual el 2020 que hagi caigut com a mínim un 30% respecte
a 2019 i una activitat que estigui inclosa en algun dels codis de la Classificació nacional
d’activitats econòmiques –CNAE 09– que preveu l’annex I d’aquest Reial decret llei, poden
tenir accés a ajudes directes que permetin satisfer les seves obligacions de deute i
pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixos
incorreguts, sempre que aquestes obligacions s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i
el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a la data d’entrada en vigor
d’aquest Reial decret llei. S’estableixen els criteris per determinar les quanties màximes de
les ajudes directes i es modulen en funció de la caiguda del volum d’operacions entre
el 2019 i el 2020.
Tot això produirà un efecte dinamitzador sobre el conjunt del teixit econòmic espanyol.
No tan sols es millorarà la posició financera dels autònoms i les empreses que obtinguin
les ajudes directes, sinó que, a més, en saldar les posicions creditores amb els seus
proveïdors, el conjunt de l’economia resultarà clarament beneficiada per aquesta mesura.
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El seguiment i control de la utilització correcta de les ajudes directes per part dels
destinataris finals correspon igualment a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i
Melilla.
Aquestes ajudes han d’estar en tot cas subjectes al compromís de manteniment
d’activitat de les empreses i no-repartiment de dividends, amb la finalitat de garantir que
porten efectivament a un reforç de la solvència i a una capacitat més gran de producció i
ocupació en el context de la recuperació econòmica.
El títol II d’aquest Reial decret llei conté una bateria d’eines per acompanyar els
processos de reestructuració acordats pels creditors financers dels crèdits amb aval públic
per a les empreses i els autònoms que ho necessitin. L’objectiu, per tant, és concentrar
l’esforç pressupostari derivat de les mesures en les empreses viables que estan patint un
deteriorament transitori dels seus indicadors de solvència com a conseqüència de la
intensitat i durada de la caiguda d’activitat extraordinària generada per la pandèmia.
Es tracta de mesures complementàries a les adoptades fins ara, com les línies d’avals
canalitzades a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i la Companyia Espanyola
d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació (CESCE) o el reforç de l’activitat de la Companyia
Espanyola de Refiançament, SA (CERSA). Així, enfront del caràcter general dels avals per
a totes les empreses i els autònoms que complissin uns requisits mínims de salut financera,
en aquest cas l’àmbit d’aplicació subjectiu de les mesures queda restringit als supòsits
d’empreses que realment requereixin mesures addicionals relacionades amb el seu
finançament avalat per garantir la solvència del negoci viable que s’ha vist deteriorada com
a conseqüència de la COVID-19. Per tant, les mesures de solvència que recull aquest títol
del Reial decret llei són de caràcter selectiu, tant per la seva finalitat –alleujar la càrrega
financera d’empreses viables amb problemes puntuals de solvència– com pel seu àmbit
d’aplicació –limitat a empreses i autònoms que ho necessitin i que gràcies a aquestes
mesures de suport públic sobre els seus préstecs avalats puguin veure la seva solvència
restaurada.
Les característiques de les empreses i els autònoms elegibles per a les mesures s’han
de determinar per desplegament normatiu posterior a través d’un acord del Consell de
Ministres. En qualsevol cas, per a la seva elegibilitat, és necessari que l’empresa o
autònom, en els casos en què els sigui aplicable i sempre que el termini de sol·licitud
estigui vigent, hagi sol·licitat prèviament les mesures d’ampliació de terminis i carències,
recollides al Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre.
Les mesures que conté el títol II d’aquest Reial decret llei articulen tres nivells de
possible actuació al voltant del finançament avalat, per reforçar la solvència empresarial.
Un primer nivell és la possibilitat d’extensió del termini de venciment dels préstecs
concedits amb aval públic a partir del 17 de març de 2020, més enllà del realitzat en
aplicació del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre. Per a aquelles empreses per a
les quals l’extensió addicional del venciment dels préstecs amb aval públic no sigui
suficient, es planteja com a mesura de segon nivell la possibilitat de convertir aquests
préstecs en préstecs participatius, mantenint la cobertura de l’aval públic. A través
d’aquesta mesura, els recursos propis de les empreses beneficiàries es veuran reforçats,
en tenir els préstecs participatius un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.
Finalment, aquest conjunt d’eines financeres es veuria completat per una mesura d’últim
recurs, de caràcter excepcional, consistent en la realització de transferències a autònoms
i empreses per reduir el principal del finançament avalat contret durant la pandèmia.
Aquestes ajudes s’han de finançar amb càrrec a una nova Línia per a la reestructuració
de deute financer COVID, dotada amb un màxim de 3.000 milions d’euros. Aquestes
transferències només es poden efectuar a favor de les empreses i els autònoms que
compleixin els requisits d’elegibilitat que es fixi per mitjà d’un acord del Consell de Ministres
i dins d’un procés de renegociació de deutes acordat prèviament amb les entitats
financeres creditores. Per tant, dins d’aquest procés de renegociació, les entitats financeres
creditores han d’assumir la part que els correspon de la reducció del principal pendent del
préstec.
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Així mateix, l’acord esmentat del Consell de Ministres ha de contenir les característiques
del Codi de bones pràctiques creat mitjançant aquest Reial decret llei, d’adhesió voluntària
per a les entitats de crèdit o de qualsevol altra entitat que hagi concedit finançament dotat
d’aval públic. Les condicions que conté aquest Codi han de vetllar per la implicació del
sector financer en el suport de les empreses viables amb problemes puntuals de
sobreendeutament i el bon ús dels recursos públics. A més, aquest Codi ha de recollir els
criteris de coordinació entre les entitats que hi estan adherides en l’aplicació de mesures
de suport a les empreses i els autònoms considerats elegibles, element fonamental per
evitar accions unilaterals que puguin anar en contra o posar en risc l’objectiu de reforçar la
viabilitat de l’empresa o el treballador autònom corresponent.
El títol II del Reial decret llei recull a més el detall del procediment de recuperació dels
avals alliberats a l’empara dels reals decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 de
juliol, i que eventualment passin a ser executats. Els acords del Consell de Ministres que
han anat autoritzant la mobilització dels diferents trams de les respectives línies d’avals
han determinat el percentatge màxim d’aval concedit en cada operació. Així mateix,
aquests acords incorporen la clàusula pari passu, que determina que en cas que es
produeixin pèrdues com a conseqüència de l’impagament de les operacions avalades, que
donin lloc a una execució de l’aval, l’Estat i les entitats financeres les han d’assumir de
manera proporcional al nivell de cobertura de l’aval.
La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, conté un règim jurídic, de
caràcter supletori, aplicable als avals atorgats per l’Estat. Aquest règim és aplicable llevat
que la llei que autoritzi els avals estableixi expressament un règim diferent. En particular,
el 116 bis, en connexió amb el 10.1 de la Llei esmentada, consagren un règim d’autotutela
administrativa per a la cobrança de les quantitats a què tingui dret l’Administració General
de l’Estat, i atribueixen el sistema de prerrogatives establert per als tributs.
D’aquest règim s’hauria de concloure que, en cas d’execució de l’impagament, l’Estat
hauria d’iniciar les accions de recuperació de l’import avalat i satisfet a l’entitat financera.
Això es traduiria en l’assumpció per part dels serveis de l’Estat dels procediments tendents
a aquesta recuperació, seguint el procediment administratiu. Al mateix temps, l’entitat
financera seguiria els seus propis procediments, previstos en els ordenaments jurídics civil
i mercantil.
La superposició de tots dos procediments podria arribar a resultar disfuncional,
especialment quan l’import recuperat s’ha de compartir entre tots dos creditors en funció
de la clàusula pari passu esmentada.
En aquestes circumstàncies, i en el marc de l’excepcionalitat de la situació, es
considera convenient fer decaure l’aplicació del règim i els procediments de recuperació i
cobrança dels avals executats que preveu amb caràcter supletori la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària, i encarregar els procediments de recuperació a les
entitats financeres concedents. Tot això sense perjudici dels procediments de control i
gestió que es puguin implementar per prevenir l’existència de conflictes d’interès.
Finalment, en aplicació del que ja preveu el Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de
maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal, per a les subrogacions del fiador
en la posició del creditor fiançat, es clarifica el rang de prelació i privilegi dels crèdits que
pugui tenir l’Estat en el cas d’execucions d’avals atorgats.
III
El títol III d’aquest Reial decret llei crea el «Fons de recapitalització d’empreses
afectades per COVID», fons que no té personalitat jurídica, la definició del qual s’ha de
concretar per mitjà d’un acord del Consell de Ministres.
En efecte, aquest Fons, dotat amb 1.000 milions d’euros, s’enfoca a complementar el
Fons gestionat per SEPI per a la recapitalització d’empreses estratègiques, de mida més
gran, mitjançant l’enfortiment i la recuperació àgil i eficaç de la solvència d’aquelles
empreses de mida mitjana que, tot i ser viables a mitjà i llarg termini, s’estan veient
afectades pels efectes de la pandèmia en els seus balanços i en els seus mercats.
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El Fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID disposa de diferents
instruments financers d’endeutament, capital i quasi capital per donar suport a les
empreses, en la cerca d’un equilibri entre el risc, el rendiment i la utilització dels recursos
públics per donar suport a projectes viables. Així mateix, les operacions impliquen
instruments per a la participació de l’Estat en els beneficis futurs de les empreses, així com
una estratègia de sortida a causa de la naturalesa temporal del Fons, fixada en 8 anys.
La gestió del Fons correspon a la societat mercantil estatal Companyia Espanyola de
Finançament del Desenvolupament COFIDES, SA, SME. Es tracta d’una societat anònima
mercantil estatal amb participació publicoprivada i més de 20 anys d’experiència en la
gestió d’altres fons de l’Estat, que tampoc tenen personalitat jurídica.
D’altra banda, per adequar els programes de finançament que gestiona el Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme a l’actual situació econòmica derivada de la pandèmia pel
que fa a terminis d’execució i justificació d’inversions i el refinançament dels préstecs, es
procedeix a recuperar una sèrie de mesures que es van aprovar el 2020 per donar suport
a les empreses i respecte de les quals, donat el seu pròxim termini de venciment, es
planteja la seva pròrroga o millora.
Així, amb l’objectiu de reforçar la solvència de les empreses, facilitant-los més
flexibilitat per complir els projectes subvencionats, la disposició addicional primera permet,
a instància del beneficiari i de manera extraordinària, ampliar els terminis d’execució i
justificació de projectes industrials beneficiaris d’ajudes o finançament de la Secretaria
General d’Indústria i de la PIME que ja hagin estat objecte de pròrroga del termini
d’execució amb anterioritat, sempre que s’al·leguin circumstàncies sobrevingudes
directament vinculades als estats d’alarma derivats de la crisi de la COVID-19.
Es persegueix així evitar incompliments atribuïbles a aquestes causes sobrevingudes
com a conseqüència de la crisi derivada de la pandèmia, amb un mecanisme similar a
l’ampliació que ja es va introduir durant la vigència del primer estat d’alarma mitjançant
l’article 54 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Així mateix, la
disposició final quarta modifica l’article 39 del Reial decret llei esmentat, que va introduir la
possibilitat de refinançar els préstecs de la Secretaria General d’Indústria i de la PIME, per
incloure modificacions tècniques basades en l’experiència adquirida en la gestió del
refinançament habilitat per aquest article.
D’altra banda, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, en el seu article 41, va
suspendre per un any el pagament d’interessos i amortitzacions corresponents a préstecs
Emprendetur, del 2 d’abril de 2020 al 2 d’abril de 2021. El programa Emprendetur va tenir
lloc de 2012 a 2016, i molts dels seus préstecs tenien pendent encara el 2020 la seva
última quota d’amortització, de manera que, per tal d’evitar la declaració concursal, es va
decidir prorrogar un any el pagament a la vista de la paralització del sector turístic. Tenint
en compte l’impacte que han tingut en el sector turístic les mesures de contenció dictades
a l’empara del segon estat d’alarma, la disposició addicional segona d’aquest Reial decret
llei amplia durant un any addicional la suspensió del pagament d’interessos i amortitzacions
corresponents a aquests préstecs.
IV
Mitjançant la disposició final cinquena, es modifica la lletra j) de l’apartat 2 de la
disposició derogatòria única del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei concursal, amb la finalitat de mantenir el privilegi especial
en cas de concurs de l’emissor del qual tradicionalment eren beneficiaris els tenidors de
cèdules i bons d’internacionalització.
Aquest privilegi té un valor en termes de ràting i, per tant, en el preu de col·locació i
cotització de les cèdules i els bons d’internacionalització. Tradicionalment, les cèdules i els
bons d’internacionalització d’algunes entitats grans gaudeixen de la qualificació creditícia
més elevada possible, i fins i tot estan uns esglaons per sobre de la qualificació de la
mateixa entitat.
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És convenient assegurar que les cèdules i els bons d’internacionalització són
beneficiaris del privilegi que es va establir en el moment que es van emetre. Les cèdules
d’internacionalització són un instrument de finançament emès per les entitats de crèdit,
que té com a conjunt d’actius de cobertura crèdits a l’exportació garantits per agències de
crèdit a l’exportació. Aquest tipus d’instruments financers gaudeixen d’una qualificació
creditícia alta, amb certa freqüència millor que la de l’entitat que els emet, i són
descomptables davant el Banc Central Europeu. La normativa concursal els ha concedit
sempre un privilegi especial enfront d’altres creditors en cas de concurs, igual que a les
cèdules hipotecàries. No obstant això, de manera no intencionada, el Reial decret
legislatiu 1/2020, de 5 de maig, va eliminar la disposició que concedia aquest privilegi.
Qualsevol demora en el reconeixement d’aquest privilegi especial podria suposar una
paralització temporal en el mercat de col·locació d’aquest tipus d’instruments, amb el cost
que això podria tenir per a les entitats emissores de cèdules i bons d’internacionalització.
D’altra banda, la disposició final setena porta a terme una modificació de la Llei 3/2020,
de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en
l’àmbit de l’Administració de justícia, per ampliar la vigència d’algunes de les mesures
d’aquesta Llei en l’àmbit concursal.
Aquesta llei va adoptar una sèrie de mesures que han evitat la declaració automàtica
de concurs o l’obertura de la fase de liquidació respecte d’empreses, professionals i
autònoms que, amb caràcter previ a la crisi sanitària de la COVID-19, eren viables i
mantenien al dia el pagament de les seves obligacions derivades d’un conveni, d’un acord
extrajudicial de pagaments o un acord de refinançament, amb la qual cosa es va evitar un
possible efecte en cadena, amb el consegüent impacte negatiu sobre el conjunt de
l’economia.
El manteniment en el temps de la situació generada per la pandèmia fa imperiós que
aquestes empreses, que serien viables en condicions normals de mercat (valor en
funcionament superior al valor de liquidació), disposin d’instruments legals que els permetin
continuar amb la seva activitat o, si s’escau, negociar amb els creditors, de manera que
continuïn en el mercat i mantinguin l’ocupació, una vegada superada la situació.
Per tal de reforçar la continuïtat i solvència del conjunt del sistema econòmic i garantir
l’estabilitat financera durant el període de reestructuració o renegociació de les condicions
financeres de les empreses en aquells sectors més afectats per la pandèmia, s’amplia la
vigència d’algunes d’aquestes mesures extraordinàries relatives a l’àmbit concursal,
mentre es produeix la modernització del sistema en el marc de la transposició de la
Directiva corresponent. L’objectiu últim és ajudar que les empreses puguin reequilibrar la
seva posició financera, disposant dels instruments que preveu aquest Reial decret llei,
mitjançant el reforç dels seus balanços, el refinançament o la reestructuració del seu
deute, i evitar així una situació innecessària d’insolvència, sense que per això s’impedeixi
la necessària reassignació de recursos entre les diferents empreses o sectors, així com la
posada en marxa de procediments concursals, modificacions de convenis, renegociacions
o reestructuracions d’aquelles empreses la viabilitat de les quals no es pugui restaurar
mitjançant les diferents mesures de suport a la solvència desplegades.
Així, en primer lloc, com a acompanyament de les mesures incloses en aquest Reial
decret llei, s’amplia fins al 31 de desembre de 2021 l’exempció del deure del deutor que
estigui en estat d’insolvència de sol·licitar la declaració de concurs i la no-admissió a tràmit
de les sol·licituds de concurs necessari que presentin els creditors. S’aclareix també que
el termini de dos mesos de què disposa el deutor per sol·licitar la declaració de concurs
voluntari s’ha de computar a partir de la data de finalització del termini de suspensió
d’aquest deure.
En segon lloc, s’adopten una sèrie de mesures tendents a facilitar i fomentar que les
empreses, els professionals i els autònoms que estiguin en dificultats per complir un
conveni, un acord extrajudicial de pagaments o un acord de refinançament homologat,
puguin presentar una modificació d’aquest.
Respecte d’aquests deutors, d’una banda, s’ajorna el deure de sol·licitar l’obertura de
la fase de liquidació quan, durant la vigència del conveni, el deutor conegui la impossibilitat
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de complir els pagaments compromesos i les obligacions contretes amb posterioritat a la
seva aprovació, sempre que el deutor presenti una proposta de modificació del conveni i
aquesta s’admeti a tràmit dins d’un termini determinat.
D’altra banda, es facilita la modificació del conveni, de l’acord extrajudicial de
pagaments o de l’acord de refinançament homologat. Respecte d’aquests últims es permet
que, fins al 31 de desembre de 2021, el deutor presenti una modificació de l’acord en vigor
o en presenti un de nou, sense necessitat que transcorri un any des que es va homologar,
de manera que es fomenten la negociació i els acords de refinançament amb els creditors.
Aquesta possibilitat de renegociar els acords de refinançament sense necessitat que hagi
transcorregut un any des que es van homologar ja estava vigent per a tots aquells acords
homologats fins al 14 de març de 2021 independentment de la data de la seva homologació.
A més, en cas que un creditor presenti una sol·licitud de declaració d’incompliment
d’acord de refinançament, de conveni o d’acord extrajudicial de pagaments, se’n preveu la
inadmissió a tràmit, i es dona un termini per renegociar un acord o conveni nou. Aquest
règim, que estava vigent per a les sol·licituds d’incompliment presentades fins al 31 de
gener de 2021, s’aplica per a noves empreses, professionals i autònoms, des d’aquesta
data i fins al 30 de setembre de 2021. Durant aquest termini els jutjats han d’inadmetre a
tràmit les declaracions d’incompliment que presentin els creditors durant el període
esmentat amb l’objectiu que es produeixi la renegociació.
Finalment, s’estableixen una sèrie de normes d’agilitació del procés concursal, com la
tramitació preferent de determinades actuacions tendents a la protecció dels drets dels
treballadors, a mantenir la continuïtat de l’empresa i a conservar el valor de béns i drets,
així com la simplificació de determinats actes i incidents com les subhastes de béns, per
facilitar el funcionament dels jutjats mercantils i de primera instància. Així mateix, es
flexibilitzen els incidents de reintegració de la massa activa per facilitar el tancament de la
fase comuna i es modifica el mode d’alienació de la massa activa en la fase de liquidació,
amb l’objectiu, en tots dos casos, d’evitar que els béns perdin el valor pel retard en la
tramitació del concurs i de facilitar la satisfacció dels seus crèdits als creditors, a fi d’evitar,
en la mesura que sigui possible, insolvències derivades.
V
La disposició final sisena modifica el Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, per aclarir
que el Tresor Públic percep les retribucions per la participació en l’òrgan d’administració de
les empreses sol·licitants del Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques quan
aquesta correspongui a un empleat públic, de manera que es poden percebre personalment
les retribucions corresponents quan els designats pel Consell Gestor del Fons, atenent les
raons tècniques i professionals que corresponguin en cada cas, no tinguin la condició
d’empleats públics.
VI
El Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, va ampliar per a l’any 2021 algunes
de les mesures que conté el capítol V del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
Aquesta norma ha considerat imprescindible que totes les societats de capital que
regula el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de societats de capital, i la resta de persones jurídiques de dret privat (societats civils,
societats cooperatives i associacions) que no hagin pogut modificar els seus estatuts
socials per permetre la celebració de la junta general o assemblees d’associats o de socis
per mitjans telemàtics, puguin seguir utilitzant aquests mitjans durant l’exercici 2021, a fi
de garantir els drets dels associats o socis minoritaris que no es puguin desplaçar
físicament fins al lloc de celebració de la junta o l’assemblea.
Els mateixos motius justifiquen que ara s’aclareixi qualsevol dubte sobre la possibilitat
de celebrar durant l’any 2021 juntes exclusivament telemàtiques, amb les mateixes
garanties que s’han exigit per a la utilització d’aquests mitjans durant la vigència del Reial
decret llei 8/2020, tal com recull la disposició final vuitena.
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VII
La disposició final segona reforça el marc legal de protecció dels ciutadans i inversors
pel que fa a la publicitat de nous instruments i actius financers en l’àmbit digital.
Els criptoactius –entesos com a representacions digitals de valor o drets que es poden
transferir i emmagatzemar electrònicament, mitjançant la tecnologia de registres distribuïts
o una altra de similar– tenen cada vegada més presència en el nostre sistema financer,
sense que existeixi encara un marc regulador específic apropiat en l’àmbit europeu.
Avui dia, aquestes tecnologies presenten alguns riscos. En primer lloc, permeten
efectuar operacions de manera anònima, cosa que en facilita l’ús per a fins il·legals. En
segon lloc, la custòdia adequada de les claus associades als criptoactius dels clients és
crucial per prestar serveis sobre aquests actius i per protegir els clients. En tercer lloc,
s’estan oferint cada vegada més freqüentment com a objecte d’inversió, tant a inversors
especialitzats com al públic en general.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i el Banc d’Espanya han publicat
el 9 de febrer de 2021 un comunicat conjunt, que se suma a un altre de 2018, en què
alerten sobre els riscos que aquest nou tipus d’actius suposen per als participants del
sistema financer i, molt en particular, per als petits inversors. El comunicat incideix en la
complexitat, la volatilitat i la potencial falta de liquiditat d’aquestes inversions.
En aquest sentit, i per reforçar la protecció de l’inversor, la disposició final segona
inclou un nou article 240 bis en el Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del mercat de valors, per atorgar a la CNMV competències
amb la finalitat de subjectar a control administratiu la publicitat de criptoactius i altres actius
i instruments que no regula la Llei del mercat de valors i que s’ofereixen com a proposta
d’inversió. També s’habilita la CNMV a desplegar mitjançant una circular l’àmbit objectiu i
subjectiu, així com els mecanismes i procediments de control que s’aplicaran.
VIII
La disposició addicional tercera estableix, a l’empara de les mesures extraordinàries
de suport a la solvència que adopta aquest Reial decret llei, l’extensió a quatre mesos del
període en què no es produiran interessos de demora pels ajornaments en el pagament de
tributs que ja havia establert el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures
urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària.
En consonància amb això, mitjançant la disposició derogatòria única queda derogat
l’article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que regulava l’ajornament de
deutes tributaris, amb la finalitat d’ampliar de 3 a 4 mesos els ajornaments sense
interessos.
IX
Les disposicions addicionals quarta, cinquena i sisena estableixen criteris generals en
relació amb condicions d’elegibilitat d’empreses i autònoms, subjecció a la normativa
d’ajudes d’Estat de la Unió Europea i conseqüències de l’aplicació indeguda per part del
deutor de les mesures que preveu aquest Reial decret llei.
Al seu torn, la disposició addicional setena estableix que, per mitjà d’un acord del
Consell de Ministres, es pot determinar la transferència de crèdit entre els fons recollits en
els títols I i II d’aquest Reial decret llei.
X
L’article 86 de la Constitució espanyola permet al Govern dictar decrets llei «en cas
d’una 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 regulats
en el títol I de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral
general. Es configura, per tant, aquesta norma com un instrument amb uns contorns ben
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definits en què el judici polític d’oportunitat i necessitat gaudeix d’un marge ampli, sempre
que s’orienti a assolir un resultat concret davant una situació d’urgència ineludible.
El reial decret llei constitueix un instrument constitucionalment lícit, sempre que, 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; 68/2007, F 10, i 137/2011, F 7), el fi que justifica la legislació d’urgència sigui
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 ordinària o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària
de les lleis, més quan la determinació del procediment esmentat no depèn del Govern.
Per tant, ha de quedar acreditada «l’existència d’una connexió necessària entre la
situació d’urgència definida i la mesura concreta adoptada per subvenir-hi (STC 29/1982,
de 31 de maig, FJ 3; 182/1997, de 20 d’octubre, FJ 3, i 137/2003, de 3 de juliol, FJ 4)».
No s’oculta que la situació que afronta el nostre país com a conseqüència de la
declaració d’emergència de salut pública d’importància internacional, unida a la segona
declaració d’estat d’alarma, i la seva pròrroga, generen la concurrència de motius que
justifiquen la necessitat extraordinària i urgent d’adoptar diverses mesures de suport a la
solvència empresarial.
D’acord amb una jurisprudència consolidada del Tribunal Constitucional, iniciada en
l’esmentada STC 29/1982, de 31 de maig, FJ 3, el control del pressupost habilitador de
l’article 86.1 CE exigeix, primer, que el Govern faci una definició «explícita i raonada» de
la situació concurrent i, segon, que existeixi a més una «connexió de sentit» entre la
situació definida i les mesures que el decret llei adopti.
Les mesures que preveu aquesta norma neixen sota aquest escenari de pandèmia en
què la rapidesa de resposta, a través de l’adopció de mesures econòmiques i jurídiques,
és un requisit imprescindible per assegurar-ne l’efectivitat. Els objectius que es pretenen
amb l’aprovació immediata d’aquestes mesures no es podrien aconseguir a través de la
tramitació d’un projecte de llei pel procediment d’urgència i, per tant, està plenament
justificat el recurs al reial decret llei des de la perspectiva de la concurrència del seu
pressupost habilitador.
Les mesures d’aquest Reial decret llei centren els seus esforços en la preservació del
teixit empresarial i dels autònoms del nostre país. Per això, a més de les mesures anteriors
esmentades, se’n sumen d’altres de dirigides a permetre la viabilitat de les empreses que
estan patint un deteriorament transitori dels seus indicadors de solvència com a
conseqüència de la intensitat i durada de la caiguda d’activitat extraordinària generada per
la pandèmia.
A aquestes mesures, s’hi sumen d’altres que tenen com a objectiu prorrogar-ne d’altres
que ja s’han adoptat en normes anteriors i que han demostrat la seva efectivitat.
Els motius d’oportunitat que s’acaben d’exposar demostren que en cap cas aquest
Reial decret llei no 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. Amb aquesta
finalitat, la Sentència del Tribunal Constitucional de 28 de gener de 2021 (recurs
d’inconstitucionalitat núm. 2577-2020) és clara quan afirma que la doctrina constitucional
ha establert que «la valoració de la necessitat extraordinària i urgent d’una mesura pot ser
independent de la seva imprevisibilitat i, fins i tot, del fet que tingui el seu origen en la
inactivitat prèvia del mateix Govern, sempre que es doni efectivament l’excepcionalitat de
la situació» (STC 1/2012, de 13 de gener, FJ 6), atès que «el que aquí ha d’importar no és
tant la causa de les circumstàncies que justifiquen la legislació d’urgència com el fet que
aquestes circumstàncies efectivament es donin» (SSTC 1 1/2002, de 17 de gener, FJ 6,
i 68/2007, de 28 de març, FJ 8).

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 62

Dissabte 13 de març de 2021

Secc. I. Pàg. 12

S’ha d’assenyalar també que aquest Reial decret llei no afecta 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 espanyola, el règim de les comunitats autònomes ni el dret
electoral general.
A part d’això, aquest Reial decret llei s’adequa als principis de bona regulació que
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
D’aquesta manera, es compleix el principi de necessitat, que ha quedat plenament
justificat. Igualment, es compleixen els principis de seguretat jurídica, proporcionalitat i eficàcia,
i es destaca que les mesures que incorpora són congruents amb l’ordenament jurídic i
incorporen la millor alternativa possible atesa la situació d’excepcionalitat, ja que conté la
regulació necessària i imprescindible per aconseguir els objectius esmentats prèviament.
Quant al principi de transparència, atès que es tracta d’un reial decret llei, la seva
tramitació està exempta de consulta pública prèvia i dels tràmits d’audiència i informació
públiques, de conformitat amb l’article 26.11 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del
Govern.
Finalment, respecte al principi d’eficiència, no s’imposen més càrregues que les
estrictament necessàries.
Aquest Reial decret llei consta d’un preàmbul i una part dispositiva, estructurada en 17
articles, 7 disposicions addicionals, 2 disposicions transitòries, una disposició derogatòria
única, 11 disposicions finals i dos annexos, i es dicta a l’empara del que disposa
l’article 149.1.1a, 6a, 8a, 10a, 11a, 13a i 14a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la
competència exclusiva sobre les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els
espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals; la
legislació mercantil, processal i civil; el règim duaner i aranzelari; el comerç exterior, bases
de l’ordenació del crèdit, banca i assegurances; les bases i la coordinació de la planificació
general de l’activitat econòmica; i d’hisenda general.
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, del ministre de Justícia, de la ministra d’Hisenda, i de la ministra
d’Indústria, Comerç i Turisme, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la
reunió del dia 12 de març de 2021,
DISPOSO:
TÍTOL I
Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses
Article 1. Objecte, àmbit d’aplicació i creació de la Línia d’ajudes directes a empresaris i
professionals.
1. Es crea la Línia Covid d’ajudes directes a autònoms (empresaris i professionals) i
empreses per al suport a la solvència i la reducció de l’endeutament del sector privat.
Amb càrrec als recursos d’aquesta Línia es concedeixen ajudes directes en els termes
que preveu aquest Reial decret llei.
Els destinataris de les ajudes són les empreses no financeres i els autònoms més
afectats per la pandèmia, sempre que tinguin el seu domicili fiscal en territori espanyol o
quan es tracti d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d’un
establiment permanent. Aquestes ajudes directes tenen caràcter finalista, i s’utilitzen per
satisfer el deute i efectuar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no
financers, així com els costos fixos en què incorren els autònoms i les empreses
considerats elegibles.
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2. La dotació d’aquesta Línia ascendeix a 7.000 milions d’euros, i es concedeixen,
d’acord amb el que disposa l’article 2, els crèdits extraordinaris següents al pressupost en
vigor:
a) En la secció 37 «Altres relacions financeres amb ens territorials», servei 01
«Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. Comunitats autònomes»,
programa 941O «Altres transferències a comunitats autònomes», concepte 450 «Línia
Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses. Transferències a les comunitats
autònomes, excloses les Illes Balears i Canàries», i a les ciutats de Ceuta i Melilla per un
import de 5.000 milions d’euros.
b) En la secció 37 «Altres relacions financeres amb ens territorials», servei 01
«Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. Comunitats autònomes»,
programa 941O «Altres transferències a comunitats autònomes», concepte 451 «Línia
Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses. Transferències a les comunitats
autònomes de les Illes Balears i Canàries», per un import de 2.000 milions d’euros.
Els dos crèdits extraordinaris que es concedeixen en aquest apartat es financen de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2021.
3. Les ajudes directes rebudes pels autònoms i les empreses considerats elegibles
tenen caràcter finalista i s’han d’aplicar a la satisfacció del deute i pagaments a proveïdors
i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que
aquests s’hagin produït entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de
contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei. En primer lloc, s’han de
satisfer els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si escau, s’ha de reduir el
nominal del deute bancari, en què ha de prevaldre la reducció del nominal del deute amb
aval públic.
Article 2. Compartiments de la Línia i assignació entre comunitats autònomes i les ciutats
de Ceuta i Melilla.
1.

La Línia està composta per dos compartiments:

a) Un primer compartiment, amb una dotació de 5.000 milions d’euros, que s’assignen
a totes les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, llevat de les comunitats
autònomes a què es refereix l’apartat b).
b) Un segon compartiment, amb una dotació de 2.000 milions d’euros, que s’assignen
a les comunitats autònomes de les Illes Balears i Canàries.
2. Els recursos de tots dos compartiments s’han de repartir segons els criteris
següents:
En el cas del primer compartiment s’han de distribuir de manera proporcional a
l’assignació del REACT EU, sobre la base d’indicadors de renda, de desocupació i de
desocupació juvenil. En concret, el repartiment es basa en els tres indicadors següents:
a) Indicador de renda: mesura el pes de cada comunitat autònoma en la caiguda del
PIB el 2020, moderat en funció de la prosperitat relativa de cadascuna, mesurada a través
de la renda per capita respecte a la mitjana nacional.
b) Indicador de desocupació: considera la mitjana ponderada entre el pes de la
comunitat autònoma en el total d’aturats registrats el gener de 2020 i la seva contribució a
l’increment de l’atur registrat nacional el 2020.
c) Indicador de desocupació juvenil (16-25 anys): anàlogament al criteri anterior,
considera la mitjana ponderada entre el pes de la comunitat autònoma en el total de joves
aturats registrats el gener de 2020 i la seva contribució a l’increment de l’atur juvenil
registrat nacional el 2020.
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Les ponderacions obtingudes així s’han d’ajustar sense considerar les comunitats
autònomes del segon compartiment.
En el cas del segon compartiment s’han de repartir de manera proporcional al pes de
cada comunitat autònoma en la caiguda el 2020 dels afiliats en termes nets, això és,
descomptant l’efecte dels ERTO, d’acord amb el certificat que a aquest efecte emeti el
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
3. La quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i les ciutats de
Ceuta i Melilla dels recursos de tots dos compartiments, en aplicació dels criteris que estableix
l’apartat 2 d’aquest article, s’ha de determinar per mitjà d’una ordre de la persona titular del
Ministeri d’Hisenda. Aquesta quantia té caràcter limitador als efectes de les convocatòries que
duguin a terme les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. En aquesta ordre
ministerial es poden concretar les qüestions necessàries per a l’aplicació d’aquest títol.
4. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de dur a terme les
convocatòries corresponents per a l’assignació de les ajudes directes als destinataris
situats en els seus territoris, han d’assumir la tramitació i gestió de les sol·licituds, així com
la seva resolució, l’abonament de la subvenció, els controls previs i posteriors al pagament
i totes les actuacions que siguin necessàries per garantir la utilització adequada d’aquests
recursos, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i la seva normativa de desplegament reglamentari.
Article 3. Marc bàsic dels requisits d’elegibilitat i dels criteris per fixar la quantia de l’ajuda.
1. Als efectes d’aquest Reial decret llei, es consideren destinataris:
a) Els empresaris o professionals i les entitats adscrites als sectors que defineix
l’annex I, i que tinguin un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració,
en l’impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent el 2020, que hagi caigut més
d’un 30% respecte a 2019. Aquesta informació l’ha de subministrar l’Administració tributària
corresponent a petició de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.
Els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’impost
sobre la renda de les persones físiques adscrits als sectors que defineix l’annex I.
b) Per al cas de grups consolidats que tributin en l’impost sobre societats en el règim
de tributació consolidada, s’entén com a destinatari, als efectes del compliment dels
requisits d’elegibilitat i transferències, el grup esmentat com un contribuent únic, i no
cadascuna de les entitats que l’integren, per la qual cosa el volum d’operacions a
considerar per determinar la caiguda de l’activitat és el resultat de sumar tots els volums
d’operacions de les entitats que conformen el grup.
c) En cap cas no es consideren destinataris aquells empresaris o professionals,
entitats i grups consolidats que compleixin els requisits establerts en els dos epígrafs
anteriors i que en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques
corresponent a 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques
en les quals hagués aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si
s’escau, hagi resultat negativa en l’exercici esmentat la base imposable de l’impost sobre
societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de
capitalització i compensació de bases imposables negatives. Aquesta informació l’ha de
subministrar l’Administració tributària corresponent, a petició de les comunitats autònomes
i les ciutats de Ceuta i Melilla.
2. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han d’establir els criteris
per a les ajudes per destinatari, de manera que no se superin els límits màxims següents:
a) 3.000 euros quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquin el règim
d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda de les persones físiques.
b) Per a aquells empresaris i professionals amb un volum d’operacions anual declarat
o comprovat per l’Administració, en l’impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent,
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que hagi caigut més del 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajuda màxima que s’ha de
concedir és del:
i. El 40% de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que
superi el 30% esmentat, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim
d’estimació directa en l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats
i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
ii. El 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de
l’any 2019 que superi el 30% esmentat, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i
establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
Sense perjudici del que disposen els apartats b).i i b).ii anteriors, l’ajuda no pot ser
inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.
c) En el cas dels grups a què es refereix l’apartat 1 de l’article 3.1.b), els límits
anteriors s’apliquen al grup en el seu conjunt.
d) Les comunitats autònomes del segon compartiment poden augmentar els
percentatges de cobertura de pèrdues i límits màxims de les ajudes que disposen els
apartats b).i i b).ii d’aquest article 3.2.
3. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de determinar els
paràmetres a aplicar per als supòsits d’altes o empreses creades entre l’1 de gener
de 2019 i el 31 de març de 2020, d’empreses que hagin dut a terme una modificació
estructural de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020,
i d’empresaris o professionals que hagin estat d’alta durant un període inferior a l’any en
l’exercici 2019 o en l’exercici 2020.
4. Es pot concórrer a convocatòries efectuades per diferents comunitats autònomes
i les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’assignació de les ajudes directes que preveu aquest
títol.
Quan es tracti d’empresaris, professionals o entitats amb un volum d’operacions
el 2020 que hagi estat inferior o igual a 10 milions d’euros i no apliquin el règim de grups
en l’impost sobre societats només poden concórrer a la convocatòria realitzada per la
comunitat autònoma o, si s’escau, les ciutats de Ceuta i Melilla en la qual s’ubiqui el seu
domicili fiscal.
Els grups i els empresaris, professionals o entitats amb un volum d’operacions el 2020
que hagi estat superior a 10 milions d’euros que exerceixin la seva activitat econòmica en
més d’un territori autonòmic o en més d’una ciutat autònoma poden participar en les
convocatòries que es duguin a terme en tots els territoris en què operin. Per a aquests
casos, l’Ordre del Ministeri d’Hisenda de desplegament d’aquest Reial decret llei ha
d’establir el criteri de distribució de la caiguda de l’activitat entre els diferents territoris en
què operin, atenent el pes de les retribucions de treball personal satisfetes als treballadors
que tinguin a cada territori.
5. Els destinataris d’aquestes ajudes han d’acreditar una activitat que es classifiqui
en algun dels codis de la Classificació nacional d’activitats econòmiques –CNAE 09– que
preveu l’annex I d’aquesta norma en el moment de la seva entrada en vigor.
6. No es pot concedir cap ajuda directa de les que recull aquest títol passat el 31 de
desembre de 2021.
Article 4.

Seguiment i control de les ajudes directes.

1. En el primer trimestre de 2022, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i
Melilla han de remetre al Ministeri d’Hisenda un estat d’execució de l’exercici, amb
indicació de les quanties totals de compromisos de crèdits, obligacions reconegudes i
pagaments efectuats l’any. El saldo no executat ni compromès a 31 de desembre de 2021
s’ha de reintegrar al Ministeri d’Hisenda. Als efectes de la determinació d’aquesta quantitat,
les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla destinatàries d’aquest pressupost
han de remetre, juntament amb la informació enumerada en aquest apartat, un informe
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dels seus òrgans d’intervenció i control respectius en el qual s’acrediti i se certifiqui l’import
del reintegrament.
2. En el primer trimestre de 2023, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i
Melilla han de remetre al Ministeri d’Hisenda els reintegraments d’ajudes derivats de
l’incompliment de les condicions establertes per a la seva concessió.
3. És responsabilitat de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla
destinar aquests recursos a la finalitat per a la qual s’han concedit. En conseqüència, les
comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla que gestionin els crèdits a què es
refereix aquest títol han de procedir a un control adequat dels fons rebuts que n’asseguri
l’obtenció, el gaudi i la destinació correctes per part dels perceptors finals. Les comunitats
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla gestores dels fons són les responsables de retre
comptes, si s’escau, davant els òrgans de control extern, sense perjudici de les funcions
de control i verificació del compliment d’aquestes obligacions que pugui dur a terme la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
4. El Ministeri d’Hisenda i les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla
han de subscriure un conveni que articuli la col·laboració necessària entre les dues
administracions públiques amb vista a l’execució del que preveu aquest títol, i preveure
qüestions com l’intercanvi d’informació entre les administracions tributàries; la menció en
totes les actuacions i suports que s’utilitzin a l’origen dels fons que financen aquestes
ajudes, i assenyalar que són finançades pel Govern d’Espanya; i l’obligació de subministrar
informació detallada sobre les convocatòries que s’han dut a terme i els seus resultats.
Aquests convenis s’han de signar en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret llei, i el Ministeri d’Hisenda ha de procedir a la transferència dels fons
corresponents a cada comunitat autònoma dins dels 10 dies següents a la data en què
adquireixi eficàcia cada conveni.
5. L’empresa beneficiària d’aquestes ajudes ha de justificar davant l’òrgan concedent
el manteniment de l’activitat que dona dret a les ajudes a 30 de juny de 2022. En cas
contrari, és procedent el reintegrament de les ajudes percebudes a l’empara d’aquest títol.
6. La Secretaria d’Estat d’Hisenda pot sol·licitar informació de les ajudes directes
concedides, sobre la base de l’obligació de subministrament d’informació emparada a
l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
TÍTOL II
Línia per a la reestructuració de deute financer Covid
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 5.

Objecte.

Les disposicions que conté aquest títol tenen per objecte establir mesures de suport
públic i introduir un Codi de bones pràctiques que, entre altres aspectes, fomenti la
coordinació d’entitats financeres en l’adopció de mesures que contribueixin a reforçar la
solvència de les empreses i els autònoms amb domicili social a Espanya que travessin un
desequilibri patrimonial temporal, en els termes que s’estableixin per mitjà d’un acord del
Consell de Ministres, com a conseqüència de la caiguda significativa dels seus ingressos
derivada de la pandèmia de la COVID-19.
Article 6.

Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures que preveu aquest títol s’han d’aplicar a les empreses i els autònoms
amb seu social a Espanya que hagin subscrit operacions de finançament que disposin d’un
aval públic, que hagin concedit les entitats de crèdit o qualsevol altra entitat supervisada
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pel Banc d’Espanya que dugui a terme l’activitat de concessió de préstecs o crèdits a
empreses i autònoms amb seu social a Espanya, entre el 17 de març de 2020 i la data de
publicació d’aquest Reial decret llei. També es poden aplicar aquestes mesures a les
operacions de finançament concedides entre el 17 de març de 2020 i la data de publicació
d’aquest Reial decret llei i que disposin d’un reaval concedit per la Companyia Espanyola
de Refiançament, SA (CERSA). En aquest sentit, CERSA ha de rebre el mateix tractament
que l’Administració General de l’Estat i es pot beneficiar, en particular, del suport de la línia
regulada a l’article 10.
2. Les condicions aplicables i els requisits que s’han de complir per acollir-se a les
mesures que preveu aquest títol, inclòs el termini màxim per a la seva sol·licitud, s’han
d’establir per mitjà d’un acord del Consell de Ministres, sense que es requereixi un
desplegament normatiu ulterior per a la seva aplicació.
3. Addicionalment, per a la seva elegibilitat com a beneficiari d’aquestes mesures,
l’empresa o l’autònom, en els casos en què els sigui aplicable i sempre que el termini de
sol·licitud estigui vigent, ha d’haver sol·licitat prèviament a les entitats financeres i aquestes
haver comunicat la formalització a l’ICO les mesures d’ampliació de terminis i carències,
recollides al Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport
a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.
CAPÍTOL II
Mesures de suport públic a la solvència
Article 7. Extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han
rebut un aval públic.
El termini de venciment dels avals atorgats per l’Administració General de l’Estat o a
compte de l’Estat es pot estendre per un període addicional, en els termes que es
determinin per mitjà d’un acord del Consell de Ministres. La mesura és efectiva dins dels
acords de renegociació de deutes que es puguin assolir entre els deutors i les entitats
financeres creditores en els termes que es fixin mitjançant un acord del Consell de
Ministres, de manera que aquestes han d’estendre el termini de venciment de les
operacions avalades pel mateix termini d’extensió del venciment de l’aval corresponent.
Article 8. Manteniment de l’aval públic en cas de la conversió de les operacions del
principal pendent en operacions de finançament amb aval públic.
Es manté l’aval públic d’aquelles operacions de finançament que disposen d’un aval
atorgat per l’Administració General de l’Estat o a compte de l’Estat i que, en els termes que
es fixin mitjançant un acord del Consell de Ministres, es converteixin en préstecs
participatius, regulats a l’article 20 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures
urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica.
Article 9.

Mesures per a la reducció del seu endeutament.

1. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital pot efectuar transferències
a les empreses i els autònoms que compleixin els requisits establerts pel Codi de bones
pràctiques amb la finalitat exclusiva de reduir el principal pendent de les operacions
financeres a què es refereix l’article 6. Aquestes transferències s’han de produir en el marc
dels acords de renegociació de deutes que assoleixin els deutors i les entitats financeres
creditores.
2. Les transferències públiques que preveu aquest article s’han d’abonar directament
a través de l’entitat concedent de l’operació financera, que l’ha d’aplicar amb caràcter
immediat a reduir el capital pendent de l’operació esmentada, inclòs si s’escau el capital
vençut, impagat o amb l’aval executat, si n’hi ha.
3. Aquestes transferències per part de l’Estat s’han de produir dins dels acords de
renegociació de deutes que assoleixin els deutors i les entitats financeres creditores, que
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al seu torn han d’assumir les reduccions del principal pendent del préstec que els
corresponguin en els termes que s’estableixin per mitjà d’un acord del Consell de Ministres.
4. L’entitat concedent no ha d’aplicar cap comissió per la cancel·lació anticipada del
deute realitzada amb els fons rebuts corresponents al suport públic concedit.
Article 10.

Creació de la «Línia per a la reestructuració de deute financer Covid».

Es crea la Línia per a la reestructuració de deute financer Covid, per atendre les
despeses derivades de les mesures per reduir l’endeutament que recull l’article 9, amb una
dotació inicial que ascendeix a 3.000 milions d’euros, i es concedeix un crèdit extraordinari
al pressupost en vigor de la secció 27 «Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació
Digital», servei 04 «Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional», 931M
«Previsió i política econòmica», 470 «Línia per a la reestructuració de deute financer Covid
amb aval de l’Estat». Aquest crèdit extraordinari s’ha de finançar de conformitat amb
l’article 46 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2021.
Codi de bones pràctiques
Article 11. Subjecció al Codi de bones pràctiques per part de les entitats financeres
adherides.
1. El Codi de bones pràctiques, el contingut del qual s’ha d’aprovar mitjançant un
acord del Consell de Ministres, és d’adhesió voluntària per part de les entitats de crèdit o
de qualsevol altra entitat que tingui operacions incloses en l’àmbit d’aplicació que defineix
l’article 6 d’aquest Reial decret llei.
2. Les entitats han de comunicar la seva adhesió, per escrit, a la Secretaria General
del Tresor i Finançament Internacional.
3. Des de l’adhesió de l’entitat financera, i una vegada es produeixi l’acreditació per
part del deutor que així ho sol·liciti que es compleixen les condicions i els requisits
establerts en el Codi de bones pràctiques, l’entitat financera ha d’aplicar les mesures que
recull aquest Codi, en els termes que s’hi preveuen. Sense perjudici d’això, les parts han
de complir les formalitats previstes en les normes per tal que els actes i contractes
resultants despleguin tota la seva eficàcia. En particular, quan hi hagi l’obligació legal
d’inscripció dels actes i contractes afectats, s’ha de procedir a la formalització de
l’escriptura pública i a la inscripció en el Registre corresponent.
4. En cas que les mesures que conté el Codi de bones pràctiques s’apliquin sobre un
deute amb garantia hipotecària, la novació del contracte té els efectes que preveu
l’article 4.3 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs
hipotecaris, respecte als préstecs i crèdits novats.
5. L’adhesió de l’entitat al Codi de bones pràctiques s’entén produïda per un termini
equivalent a la durada prevista del Codi, llevat de denúncia expressa de l’entitat adherida,
notificada per escrit a la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional amb
una antelació mínima de tres mesos.
6. El contingut del Codi de bones pràctiques s’aplica exclusivament a les entitats
adherides, deutors i contractes als quals es refereix aquest títol, que s’han de concretar per
mitjà d’un acord del Consell de Ministres. No és procedent, per tant, l’extensió de la seva
aplicació, amb caràcter normatiu o interpretatiu, a cap altre àmbit no inclòs expressament
en el seu àmbit d’aplicació.
7. Les entitats financeres han d’informar adequadament als seus clients sobre la
seva adhesió o no al Codi de bones pràctiques i la possibilitat d’acollir-se al que disposa el
Codi. Aquesta informació s’ha de facilitar especialment a través de la seva xarxa comercial
d’oficines en la forma i en els termes que reculli el mateix Codi de bones pràctiques.
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Seguiment del compliment del Codi de bones pràctiques.

1. El compliment del Codi de bones pràctiques per part de les entitats adherides l’ha
de supervisar una comissió de control constituïda a aquest efecte, que ha de presidir el
secretari general del Tresor i Finançament Internacional i la composició de la qual s’ha de
desplegar per mitjà d’un acord del Consell de Ministres.
2. Les entitats adherides han de remetre al Banc d’Espanya, amb caràcter mensual,
la informació que els requereixi la comissió de control. Aquesta informació ha d’incloure els
elements que es determinin per mitjà d’un acord del Consell de Ministres.
3. Les reclamacions sobre l’aplicació incorrecta d’aquestes mesures han de seguir la
mateixa tramitació i resolució que la resta de reclamacions sobre incompliments per part
de les entitats financeres. Inicialment, la reclamació s’ha de formular davant els serveis,
departaments o defensors del client de l’entitat creditora. Posteriorment, si no hi ha una
solució satisfactòria per al client, aquest pot presentar una reclamació davant el Banc
d’Espanya.
CAPÍTOL III
Formalització en escriptura pública
Article 13.

Formalització en escriptura pública.

1. Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i la inscripció
de les operacions que recullen aquest títol i l’Acord de Consell de Ministres de
desplegament, es bonifiquen 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. En tot cas, la suma de tots els
aranzels notarials aplicables a l’escriptura és d’un mínim de 30 euros i un màxim de 75
euros per tots els conceptes.
b) Els drets aranzelaris notarials derivats de la intervenció de pòlisses en què es
formalitzin, si s’escau, els ajornaments que preveu aquesta norma derivades de qualsevol
préstec o crèdit sense garantia hipotecària són els que estableix el Decret de 15 de
desembre de 1950 i es bonifiquen en un 50 per cent.
En tot cas, la suma de tots els aranzels notarials aplicables a la pòlissa és d’un mínim
de 25 euros i un màxim de 50 euros per tots els conceptes, incloent-hi les seves còpies i
trasllats.
c) Quan hi hagi una garantia real inscriptible, per la pràctica de la inscripció s’aplica
l’aranzel que preveu, segons que correspongui, en el cas dels registradors de la propietat,
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, en el cas dels registradors
mercantils, de conformitat amb el que preveu l’article 36 de l’Ordre de 19 de juliol de 1999
per la qual s’aprova l’Ordenança per al Registre de venda a terminis de béns mobles. Al
resultat se li aplica una bonificació del 50 per cent. En tot cas, la suma de tots els aranzels
registrals aplicables al document és d’un mínim de 24 euros i un màxim de 50 euros per
tots els conceptes.
2. El que preveuen els apartats anteriors també és aplicable per als supòsits en què,
amb motiu de la formalització de l’ajornament, es procedeixi a l’elevació a públic o la
intervenció de l’operació de finançament objecte de l’acord.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 62
Article 14.

Dissabte 13 de març de 2021

Secc. I. Pàg. 20

Moderació dels interessos moratoris.

En tots els contractes de crèdit o préstec a empreses i autònoms que estiguin dins de
l’àmbit d’aplicació d’aquest títol, l’interès moratori aplicable des del moment en què el
deutor sol·liciti a l’entitat financera l’aplicació de qualsevol de les mesures del Codi de
bones pràctiques, i acrediti davant aquesta entitat que es troba en la circumstància
esmentada, és, com a màxim, el resultant de sumar als interessos remuneratoris pactats
en el préstec un 1 per cent sobre el capital pendent del préstec.
CAPÍTOL IV
Règim sancionador
Article 15.

Règim sancionador.

El que preveuen l’apartat 4 de l’article 9, els apartats 3 i 7 de l’article 11, i l’apartat 2 de
l’article 12, té la condició de normativa d’ordenació i disciplina de les entitats corresponents,
de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i
solvència d’entitats de crèdit, i l’incompliment de les obligacions que en deriven es
considera infracció lleu, en cas d’incompliment ocasional, i greu, en cas d’incompliment
reiterat, que se sanciona d’acord amb el que estableix la Llei esmentada.
Règim de cobrança aplicable als avals atorgats en virtut dels reials decrets llei
8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 juliol
Article 16.

Règim de cobrança.

1. Als avals atorgats en virtut de l’article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19, i de l’article 1 del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents
per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, els és aplicable el règim jurídic de
recuperació i cobrança que especifica aquest article.
2. En cas d’execució dels avals atorgats, per aplicació dels reials decrets llei 8/2020,
de 17 de març, i 25/2020, de 3 de juliol, s’ha de seguir per al conjunt del principal de
l’operació avalada el mateix règim jurídic de recuperació i cobrança que correspongui a la
part del principal del crèdit no avalada per l’Estat, d’acord amb la normativa i les pràctiques
de les entitats financeres, i no són aplicables els procediments i les prerrogatives de
cobrança que preveuen l’article 116 bis i 10.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària. Correspon a les entitats financeres la formulació de reclamacions
extrajudicials o l’exercici d’accions judicials per compte i en nom de l’Estat per recuperar
els imports impagats de crèdits de la hisenda pública derivats de l’execució d’aquests
avals. No obstant això, les entitats de crèdit no poden concedir ajornaments, fraccionaments
i quitaments de les quantitats reclamades per compte i en nom de l’Estat sense sol·licitar-ne
prèviament l’aprovació al Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.
Mitjançant un acord del Consell de Ministres es poden atorgar autoritzacions generals
en determinats supòsits per concedir a aquestes operacions ajornaments i fraccionaments.
Així mateix, mitjançant un reial decret del Consell de Ministres, amb el dictamen previ
del Consell d’Estat, s’han de fixar les condicions en què aquestes entitats poden procedir
a les operacions de quitament generals.
3. En cas de declaració de concurs del deutor avalat són aplicables les regles
generals de representació i defensa en judici que estableix la Llei 52/1997, de 27 de
novembre, d’assistència jurídica a l’Estat i institucions públiques.
Els crèdits derivats de l’execució d’aquests avals poden quedar afectats pels acords
extrajudicials de pagaments i es consideren passiu financer als efectes de l’homologació
dels acords de refinançament.
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Així mateix, si el deutor reuneix els requisits legals per a això, el benefici d’exoneració
de passiu insatisfet s’estén igualment als crèdits esmentats.
4. Els crèdits de la hisenda pública derivats de l’execució dels avals atorgats a
l’empara dels reials decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 de juliol, tenen el
rang de crèdit ordinari en cas de declaració de concurs del deutor avalat.
TÍTOL III
Fons de recapitalització d’empreses afectades per Covid
Article 17.

Creació del Fons de recapitalització d’empreses afectades per Covid.

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 recapitalització d’empreses afectades per
Covid, fons que no té personalitat jurídica, adscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
a través de la Secretaria d’Estat de Comerç.
2. El Fons té per objecte aportar suport públic temporal sota criteris de rendibilitat,
risc i impacte en desenvolupament sostenible, per reforçar la solvència de les empreses
amb seu social a Espanya, els criteris bàsics d’elegibilitat de les quals s’han de determinar
per mitjà d’un acord del Consell de Ministres. En concret, el Fons ha d’aportar aquest
suport exclusivament en forma d’instruments de deute, de capital i híbrids de capital, o una
combinació d’aquests, a empreses no financeres, que prèviament l’hagin sol·licitat i que
travessin dificultats de caràcter temporal a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.
En cap cas el Fons no ha de donar suport financerament a empreses que amb
anterioritat a la crisi de la COVID-19 tinguessin problemes de viabilitat o a les que es
considerin inviables a futur.
El finançament atorgat amb càrrec a aquest Fons és incompatible amb l’atorgat pel
Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, previst en el Reial decret
llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica
i l’ocupació.
L’anàlisi prèvia de viabilitat i risc al qual se supedita la concessió del suport públic
temporal que preveu el primer paràgraf d’aquest apartat valora les reestructuracions
eventuals de deute que l’empresa potencialment beneficiària hagi dut a terme, incloses les
que preveuen els articles 7, 8 i 9 d’aquest Reial decret llei, en la mesura que millorin el seu
perfil de riscos i contribueixin a la seva viabilitat.
3. La dotació del Fons ascendeix a 1.000 milions d’euros. S’ha 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; les
remuneracions que eventualment percebin els consellers, ja siguin empleats públics o
empleats de la gestora, nomenats per participar, si s’escau, en els òrgans d’administració
de les empreses sol·licitants; així com els resultats de les desinversions i reemborsaments
efectuats, que s’han de minorar per les minusvàlues i les despeses.
No és aplicable el que preveu el paràgraf anterior a les remuneracions que
eventualment puguin percebre els consellers nomenats per participar, si s’escau, en els
òrgans d’administració de les empreses sol·licitants que no tinguin la condició d’empleats
públics o empleats de la gestora.
Als efectes que indica el paràgraf primer d’aquest apartat, es concedeix un crèdit
extraordinari al pressupost en vigor de la secció 20 «Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme», servei 07 «Direcció General de Política Comercial», programa 4310 «Ordenació
i modernització de les estructures comercials», concepte 875 «Fons de recapitalització
d’empreses afectades per Covid» per un import de 1.000 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 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2021.
4. 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,
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i està subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i control que s’hi preveu. El Fons
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. La gestió del Fons queda encomanada a la societat mercantil estatal Companyia
Espanyola de Finançament del Desenvolupament, COFIDES, SA, SME. El president
conseller delegat de COFIDES té la consideració de comptedant a l’efecte de la rendició
de comptes davant el Tribunal de Comptes. Les competències de la gestora del Fons s’han
de determinar per mitjà d’un acord del Consell de Ministres. En totes les operacions i les
accions relatives al Fons, la seva gestora ha d’actuar en nom propi i a compte de
l’Administració General de l’Estat, i exercir de dipositària dels títols i els contractes
representatius de les operacions d’actiu efectuades, així com exercir, si així es considera
oportú, els drets que com a administrador puguin 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 de la gestora del Fons. Els creditors
que puguin sorgir d’obligacions contretes per la gestora del Fons amb càrrec a aquest i a
compte de l’Administració General de l’Estat no poden fer efectius els seus crèdits contra
el patrimoni d’aquella ni contra el de l’Administració General de l’Estat, la responsabilitat
de la qual es limita a l’import de la seva aportació en el Fons. Igualment, amb el patrimoni
del Fons únicament s’ha de respondre per les obligacions contretes per la seva gestora
amb càrrec a aquell i a compte de l’Administració General de l’Estat.
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.
6. Es crea un Comitè Tècnic d’Inversions, òrgan col·legiat interministerial adscrit al
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la composició, el funcionament i les competències
del qual s’han de regular per mitjà d’un acord del Consell de Ministres. El Comitè Tècnic
d’Inversions és l’òrgan de control i seguiment de les operacions que dugui a terme la
gestora amb càrrec al Fons.
Una vegada la gestora hagi dut a terme l’estudi de viabilitat i avaluació de riscos de les
propostes de finançament rebudes d’acord amb el que assenyala l’apartat 2, aquesta,
respecte de les propostes viables que hagi rebut amb la documentació completa, ha de
sol·licitar al Comitè Tècnic d’Inversions l’aprovació per dur a terme les operacions o
accions corresponents.
7. Per dur a terme les actuacions que corresponguin a la gestora del Fons en
execució d’aquest Reial decret llei, la gestora pot contractar amb càrrec al Fons i d’acord
amb la normativa de contractació que li sigui aplicable en cada moment tots els serveis de
suport extern que siguin necessaris per a l’efectivitat i posada en marxa, el
desenvolupament, l’execució i la liquidació 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 forma anàloga a la 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.
8. A l’efecte que la gestora del Fons pugui portar a terme de manera eficient les
tasques encomanades en aquest Reial decret llei i amb la finalitat que se li retribueixin
econòmicament les activitats inherents a la gestió del Fons, per mitjà d’una ordre del titular
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme s’han d’establir els mecanismes oportuns de
remuneració d’aquesta tasca de gestió del Fons amb càrrec a aquest.
Aquesta remuneració ha de ser suficient, pel que fa a la cobertura dels costos de
gestió i els de capital, tant en el període d’inversió com en les fases de seguiment,
desinversió i recuperació; incentivar l’eficiència en la gestió del Fons i remunerar d’una
manera diferent en funció, entre altres criteris, de les fases de desenvolupament d’una
inversió i del seu resultat.
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Així mateix, s’ha de dotar la gestora dels mitjans humans necessaris addicionals
perquè pugui exercir les seves funcions adequadament.
9. 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 o
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.
10. En supòsits de participació en el capital social de les empreses elegibles, la
gestora ha d’exercir a compte de l’Administració General de l’Estat els drets de vot i altres
drets polítics que li corresponguin sense necessitat d’autorització prèvia per part del
Comitè Tècnic d’Inversions. Així mateix, ha de decidir cas per cas sobre l’oportunitat de
proposar o no el nomenament de consellers en els òrgans d’administració de les societats
participades, i pot proposar, amb subjecció al que preveu la normativa mercantil vigent en
cada moment, el nomenament d’empleats públics, d’empleats de la mateixa gestora o
d’altres persones físiques o jurídiques, segons convingui a la millor defensa dels interessos
públics.
11. La responsabilitat que en els casos que preveuen les lleis pugui correspondre, si
s’escau, tant als empleats públics com als empleats de la gestora, membres dels consells
d’administració de les empreses objecte de participació en el seu capital social nomenats
a proposta de la gestora, l’ha d’assumir directament l’Administració General de l’Estat, qui
pot exigir d’ofici al conseller nomenat 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.
El que preveu el paràgraf anterior no és aplicable a la responsabilitat en què
eventualment puguin incórrer, en els casos que preveuen les lleis, els membres dels
consells d’administració de les empreses participades amb càrrec al Fons que no tinguin
la condició d’empleat públic ni siguin empleats de la gestora.
12. 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.
13. El funcionament, la mobilització de recursos i la liquidació del Fons; les condicions
bàsiques aplicables i els requisits que s’han de 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.
14. Les operacions finançades amb càrrec al Fons s’han d’ajustar a la normativa
d’ajudes d’Estat i no s’han de concedir suports financers amb càrrec a aquest Fons en la
mesura que la Comissió Europa no ho hagi autoritzat expressament.
15. Les dades, els documents i les informacions que estiguin en poder del Comitè
Tècnic d’Inversions i de la gestora del Fons 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 obligats 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 Comitè Tècnic d’Inversions i per la gestora del Fons en
relació amb el compliment de les funcions que, respectivament, tenen atribuïdes. 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.
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16. De conformitat amb l’article 90 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, aquest
Fons sense personalitat jurídica està integrat en el concepte de Tresor Públic. El Fons s’ha
d’extingir per ordre de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, una vegada transcorregut
un termini màxim de vuit anys a comptar de la seva creació. No obstant això, amb l’informe
previ de la Comissió Delegada per a Afers Econòmics, el Consell de Ministres pot prorrogar
el termini d’extinció. En el moment de la supressió del Fons, el saldo romanent de tresoreria
del Fons s’ha d’ingressar en el Tresor Públic.
17. S’aprova el pressupost d’explotació i capital del Fons per a l’exercici 2021, que
s’inclou en l’annex II d’aquesta norma.
Disposició addicional primera. Ampliació extraordinària del termini d’execució i justificació
dels projectes finançats per la Secretaria General d’Indústria i de la PIME.
1. En els procediments de concessió de suport a projectes industrials competència
de la Secretaria General d’Indústria i de la PIME i que ja hagin estat objecte d’una
ampliació, ordinària de conformitat amb el procediment que recull l’ordre de bases o
extraordinària corresponent, del termini d’execució, les resolucions es poden modificar a
instància del beneficiari per ampliar els terminis d’execució de l’activitat i, si s’escau, de
justificació i comprovació d’aquesta execució, encara que no s’hagi previst en les bases
reguladores corresponents.
2. Aquesta instància requereix una sol·licitud que s’ha d’efectuar abans que finalitzi
el termini d’execució del projecte segons fixin les resolucions corresponents i l’ha
d’acceptar de manera expressa l’òrgan que va dictar la resolució de concessió, fet que s’ha
de notificar a l’interessat. El termini per a la resolució és de 3 mesos des de la presentació
de la sol·licitud. Si, un cop transcorregut el termini esmentat, l’òrgan competent per resoldre
no ha notificat aquesta resolució, els interessats estan legitimats per entendre desestimada
la sol·licitud.
3. Només es pot al·legar com a circumstàncies que justifiquen la necessitat d’una
modificació extraordinària dels terminis establerts en les resolucions corresponents les
causes sobrevingudes directament com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.
4. No es poden autoritzar ampliacions de termini en cas que concorri alguna de les
circumstàncies següents:
a) Que no existeixi una afectació prou acreditada que justifiqui aquesta ampliació.
b) Quan l’empresa no estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
c) Que l’empresa tingui deutes per reintegrament d’ajudes o reemborsament de
préstecs amb l’Administració.
d) Que l’empresa no tingui complertes les seves obligacions de presentació de
comptes davant el Registre Mercantil o davant el Registre de cooperatives corresponent.
El beneficiari ha d’incloure en la sol·licitud que assenyala l’apartat 2 una declaració
responsable en què confirmi que no es donen aquestes circumstàncies.
Disposició addicional segona. Ampliació del termini de suspensió de pagaments i
meritacions de préstecs Emprendetur de la Secretaria d’Estat de Turisme.
S’amplia durant un any addicional la suspensió del pagament d’interessos i
amortitzacions corresponents a préstecs Emprendetur, prevista a l’article 41 del Reial
decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
Disposició addicional tercera.

Ajornament de deutes tributaris.

1. En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, als efectes
dels ajornaments a què es refereix l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a
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totes les declaracions liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de
les quals finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament,
sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data compleixin els requisits a què
es refereix l’article 82.2.a) de la Llei esmentada.
2. Aquest ajornament també és aplicable als deutes tributaris a què fan referència les
lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
3. És un requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una
persona o una entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros
l’any 2020.
4. Les condicions de l’ajornament són les següents:
a) El termini és de sis mesos.
b) No es produeixen interessos de demora durant els primers quatre mesos de
l’ajornament.
Disposició addicional quarta.

Condicions d’elegibilitat d’empreses i autònoms.

1. Els destinataris de les mesures que preveuen els títols I, II i III d’aquest Reial
decret llei han de complir en el moment de presentació de la sol·licitud els requisits
següents:
a) No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn,
malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes
urbanístics.
b) No haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarat culpable, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
c) Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o
ajudes públiques.
d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social.
e) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats
insolvents en qualsevol procediment, no estar declarats en concurs, llevat que en aquest
hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitats d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs
el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
f) No tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a
paradís fiscal.
2. Els destinataris de les mesures que preveuen els títols I, II i III assumeixen així
mateix els compromisos següents:
a) Han de mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.
b) No poden repartir dividends durant el 2021 i el 2022.
c) No han d’aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període
de dos anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures.
3.

Per acord del Consell de Ministres es poden establir requisits addicionals.

Disposició addicional cinquena.
Europea.

Subjecció a la normativa d’ajudes d’Estat de la Unió

1. Totes les mesures de suport públic que recull aquest Reial decret llei compleixen
la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’Estat. No s’ha de concedir cap
mesura de suport públic fins que no es disposi de l’autorització expressa per a això de la
Comissió Europea.
2. En particular, pel que fa a les ajudes directes i transferències, amb la finalitat de
garantir el respecte dels llindars quantitatius corresponents i les regles d’acumulació, és
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necessari que l’empresa o l’autònom potencialment beneficiari faci una declaració
responsable del conjunt d’ajudes públiques rebudes fins ara. En aquells casos en què
l’ajuda total acumulada per empresa superi els 1,8 milions d’euros, l’empresa ha de
justificar els costos fixos no coberts i la resta de requisits que exigeix la normativa d’ajudes
d’Estat de la Unió Europea.
Disposició addicional sisena. Conseqüències de l’aplicació indeguda per part del deutor
de les mesures que estableix aquest Reial decret llei.
1. L’empresa o autònom que s’hagi beneficiat de les mesures establertes en aquest
Reial decret llei sense reunir els requisits que s’hi preveuen és responsable dels danys i
els perjudicis que s’hagin pogut produir, si s’escau, així com de totes les despeses
generades per l’aplicació d’aquestes mesures de suport, sense perjudici de les
responsabilitats d’un altre ordre a què la seva conducta pugui donar lloc.
2. L’import de la responsabilitat pels danys, els perjudicis i les despeses no pot
resultar inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor per l’aplicació de la norma.
3. També incorre en responsabilitat l’empresa o l’autònom que cerqui situar-se o
mantenir-se en les condicions que aquest Reial decret llei o les seves normes de
desplegament estableixen per concedir les mesures de suport, amb la finalitat d’obtenir
l’aplicació d’aquestes mesures.
Disposició addicional setena.

Transferència de fons.

Per acord del Consell de Ministres, es pot determinar la transferència de crèdit entre
els fons recollits en els títols I i II d’aquest Reial decret llei. A aquesta transferència de
crèdit no són aplicables les limitacions que recull l’article 52.1 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.
Disposició transitòria primera. Procediment transitori de gestió d’expedients entre el Fons
de suport a la solvència d’empreses estratègiques i el Fons de recapitalització
d’empreses afectades per COVID.
SEPI ha de donar trasllat a COFIDES dels expedients corresponents a empreses que
hagin iniciat el tràmit de sol·licitud de suport públic temporal amb càrrec al Fons de suport
a la solvència d’empreses estratègiques amb anterioritat a la data de publicació d’aquest
Reial decret llei en el «Butlletí Oficial de l’Estat» sense assolir els llindars mínims d’inversió
per aquest Fons i que sol·licitin suport del Fons de recapitalització d’empreses afectades
per COVID-19.
Disposició transitòria segona.

Règim transitori de cobrança d’avals.

1. El que disposa l’article 16 és aplicable a totes les operacions de finançament
formalitzades a l’empara dels reials decrets llei 8/2020 i 25/2020 des de l’entrada en vigor
d’aquests independentment de la data de formalització de l’operació.
2. El que disposa l’article 16.2 s’aplica a les reclamacions extrajudicials i a l’exercici
d’accions judicials que s’iniciïn a partir de la seva entrada en vigor. No obstant això, si, un
cop executat l’aval, s’ha iniciat un procediment administratiu de recaptació per a la
cobrança dels imports impagats, s’ha de deixar sense efecte la provisió de constrenyiment
i s’han d’exercir les accions de conformitat amb el que disposa l’article 16.2.
3. Així mateix, el que disposa l’article 16.3 és aplicable a tots els procediments
concursals independentment de la fase de tramitació en què es trobin.
4. Finalment, el que disposa l’article 16.4 únicament és aplicable als procediments
concursals en tramitació en els quals no s’hagi emès l’informe de l’administració concursal.
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Derogació normativa.

Queda derogat l’article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures
urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària.
Disposició final primera. Modificació 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.
S’afegeix un número 31 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:
«31. Quan hi hagi una garantia real inscriptible, les escriptures de formalització
de l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han
rebut un aval públic que preveu l’article 7 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març,
de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la
pandèmia de la COVID-19, queden exemptes de la quota gradual de documents
notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost.»
Disposició final segona. Modificació del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.
Es modifica el Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei del mercat de valors, en els termes següents:
U.

S’afegeix un nou article 240 bis, amb la redacció següent:
«Article 240 bis.
La CNMV pot sotmetre a autorització o altres modalitats de control administratiu,
inclosa la introducció d’advertències sobre riscos i característiques, la publicitat de
criptoactius o altres actius i instruments presentats com a objecte d’inversió, amb
una difusió publicitària comparable, encara que no es tracti d’activitats o productes
que preveu aquesta Llei. La CNMV ha de desplegar mitjançant una circular, entre
altres qüestions, l’àmbit subjectiu i objectiu i les modalitats concretes de control a les
quals queden subjectes aquestes activitats publicitàries.
A aquests efectes és aplicable el que disposa el segon paràgraf de l’article 240
d’aquesta Llei.»

Dos.

Es modifica l’apartat quart de l’article 292, amb la redacció següent:

«4. La realització de publicitat amb infracció de l’article 240 i 240 bis o de les
seves normes de desplegament.»
Disposició final tercera. Modificació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19,
que queda redactat de la manera següent:
«2. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital pot concedir avals
per un import màxim de 100.000 milions d’euros, fins al 31 de desembre de 2021.
Les condicions aplicables i els requisits que s’han de complir, inclòs el termini màxim
per a la sol·licitud de l’aval, s’han d’establir per mitjà d’un acord del Consell de
Ministres, sense que calgui un desplegament normatiu posterior per aplicar-lo.»
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Disposició final quarta. Modificació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front
a la COVID-19.
L’article 39 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, queda
redactat de la manera següent:
«1. Els beneficiaris de concessions de préstecs a projectes industrials atorgats
per la Secretaria General d’Indústria i de la PIME poden sol·licitar modificacions del
quadre d’amortització d’aquell durant el termini de dos anys i mig comptats des de
l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, sempre que la crisi
sanitària provocada per la COVID-19 hagi provocat períodes d’inactivitat del
beneficiari, una reducció en el volum de les seves vendes o interrupcions en el
subministrament en la cadena de valor.
Aquesta sol·licitud, que s’ha de presentar almenys dos mesos abans del primer
venciment del préstec que es vol modificar, l’ha de resoldre de manera expressa
l’òrgan que va dictar la resolució de concessió. El termini per a la resolució és de 6
mesos des de la presentació de la sol·licitud. Si, transcorregut aquest termini, l’òrgan
competent per resoldre no ha notificat aquesta resolució, els interessats estan
legitimats per entendre desestimada la sol·licitud.
2. La sol·licitud presentada ha d’incorporar:
a) Una memòria justificativa en la qual es motivi adequadament la dificultat
d’atendre el calendari de pagaments vigent d’acord amb el que estableix l’apartat
anterior. Aquesta justificació ha d’incloure un balanç i compte de pèrdues i guanys
provisionals just abans que es produís la situació a què es refereix l’apartat 1, una
explicació qualitativa i quantitativa de com s’ha produït aquesta afectació, la seva
valoració econòmica i financera, així com un pla d’actuació per pal·liar aquests
efectes.
b) En cas que el termini de realització de les inversions no hagi finalitzat, ha
d’incloure una memòria tècnica i econòmica justificativa de les inversions dutes a
terme amb càrrec al préstec fins a aquell moment i desglossat per partides. Cal
incloure-hi una taula amb les dades de les inversions i les despeses executades
(factures i pagaments), així com dels compromisos de despesa efectuats, tot això
acreditat degudament.
c) Una declaració responsable que l’empresa està al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que no té deutes per reintegraments
d’ajudes o préstecs amb l’Administració, i que ha complert amb les seves obligacions
de presentació de comptes davant el Registre Mercantil o davant el Registre de
cooperatives corresponent.
d) El detall de la modificació del quadre sol·licitada.
3.

No es poden autoritzar modificacions del calendari en els casos següents:

a) Quan no hi hagi una afectació acreditada suficientment que justifiqui
aquesta modificació.
b) Quan l’empresa no estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
c) Que l’empresa tingui deutes per reintegrament d’ajudes o deutes per
reemborsament de préstecs amb l’Administració.
d) Que l’empresa no tingui complertes les seves obligacions de presentació de
comptes davant el Registre Mercantil o davant el Registre de cooperatives
corresponent.
e) Quan el venciment de deute sigui conseqüència d’un reintegrament per
incompliment o renúncia.
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f) Quan en el cas de projectes que estiguin dins del termini de justificació
d’inversions no hi hagi un grau d’avançament suficient i que no garanteixi el
compliment dels objectius compromesos en la resolució de concessió.
4.

Les modificacions del quadre d’amortització poden consistir en:

a) L’augment del termini màxim d’amortització.
b) L’augment del termini màxim de carència, si encara no s’ha produït el
venciment d’alguna quota de principal.
c) Altres modificacions que compleixin el que estableix el punt 5 d’aquest
article.
5. Les modificacions que es concedeixin s’han d’efectuar de manera que es
respectin els mateixos nivells màxims d’intensitat d’ajuda i els mateixos nivells de
risc que en el moment de la concessió. L’ajuda equivalent s’ha de calcular en el
moment de la concessió de la modificació del quadre d’amortització. Per a això es
poden efectuar modificacions del tipus d’interès i/o de les garanties associades als
préstecs.
Una vegada estudiada la sol·licitud, s’ha de notificar una proposta de modificació
del calendari de reemborsament perquè, en el termini de deu dies hàbils, el
sol·licitant accepti la proposta o presenti les al·legacions que consideri oportunes.
En cas que es presentin al·legacions, s’ha de notificar una segona i definitiva
proposta de modificació de calendari de reemborsaments, la qual només pot ser
acceptada o rebutjada, sense perjudici que el beneficiari pugui presentar una nova
sol·licitud de refinançament.
6. Durant el termini de dos anys i mig comptats des de l’entrada en vigor del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, i sempre que s’hagi finalitzat la verificació
tecnicoeconòmica del projecte, es permet la subrogació d’una entitat de crèdit en
l’obligació de devolució del préstec per part del beneficiari. En els préstecs amb
tipus d’interès, es pot disminuir el tipus d’interès que ha d’assumir l’entitat de crèdit,
respectant el tipus d’interès mínim exigible per als préstecs atorgats per l’Estat, fixat
en la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat.
7. Els programes als quals s’aplica aquesta mesura són els programes de la
SGIPIME de reindustrialització, competitivitat de sectors estratègics industrials,
competitivitat del sector automoció, reindustrialització i enfortiment de la
competitivitat industrial, Indústria Connectada 4.0 i R+D+I en l’àmbit de la indústria
manufacturera.
8. Queden suspesos pel termini de dos anys i mig comptats des de l’entrada
en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, els articles de les ordres de
bases i de les convocatòries, en virtut de les quals es van atorgar els préstecs
afectats per aquesta mesura, en tot el que contradiguin el que disposa aquest
article.
9. La presentació d’una sol·licitud de refinançament no suposa la suspensió
dels venciments dels préstecs. Si es produeix el venciment d’alguna quota abans
que es dicti la resolució de modificació del calendari de reemborsaments, aquesta
ha de seguir el procediment recaptatori habitual establert.»
Disposició final cinquena. Modificació del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei concursal.
Es modifica la lletra j) de l’apartat 2 de la disposició derogatòria única del Reial decret
legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal, que
queda redactada en els termes següents:
«j) Article 21; article 31; disposició transitòria de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.»
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Disposició final sisena. Modificació del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de
mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació.
Es modifica el Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar
suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, en els termes següents:
U.

L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:
«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 2021. 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.»

Dos. El primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 2 queda redactat de la manera
següent:
«3. La dotació 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, d’empleats públics en els òrgans d’administració de les
empreses sol·licitants, així com els resultats de les desinversions i reemborsaments
efectuats, que s’han de minorar per les minusvàlues i les despeses.»
Disposició final setena. Modificació de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures
processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de
justícia.
Es modifica la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives
per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia, en els termes següents:
U.

L’article 3 queda redactat de la manera següent:
«Article 3.

Modificació del conveni concursal.

1. Fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament, el concursat pot presentar
una proposta de modificació del conveni que estigui en període de compliment. A la
sol·licitud s’hi ha d’adjuntar una relació dels crèdits concursals que estiguin pendents
de pagament i dels que, havent-se contret durant el període de compliment del
conveni, no s’hagin satisfet, un pla de viabilitat i un pla de pagaments.
La proposta de modificació s’ha de tramitar d’acord amb les mateixes normes
establertes per a l’aprovació del conveni originari, si bé la tramitació ha de ser escrita
sigui quin sigui el nombre de creditors. Les majories del passiu exigibles per a
l’acceptació de la proposta de modificació són les mateixes que les exigides per a
l’acceptació de la proposta del conveni originari, sigui quin sigui el contingut de la
modificació. En cap cas la modificació ha d’afectar els crèdits reportats o contrets
durant el període de compliment del conveni originari ni els creditors privilegiats als
quals s’hagi estès l’eficàcia del conveni o que s’hi hagin adherit una vegada aprovat,
llevat que votin a favor o s’adhereixin expressament a la proposta de modificació.
2. El jutge ha de traslladar al concursat totes les sol·licituds de declaració de
l’incompliment del conveni que presentin els creditors entre el 31 d’octubre de 2020
i el 31 de gener de 2021, però no les ha d’admetre a tràmit fins que transcorrin tres
mesos a comptar de l’última data indicada. Durant aquests tres mesos el concursat
pot presentar una proposta de modificació del conveni, que s’ha de tramitar amb
prioritat a la sol·licitud de declaració d’incompliment.
3. Així mateix, el jutge ha de traslladar al concursat totes les sol·licituds de
declaració de l’incompliment del conveni que presentin els creditors entre el 31 de
gener i el 30 de setembre de 2021, però no les ha d’admetre a tràmit fins que
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transcorrin tres mesos a comptar de l’última data indicada. Durant aquests tres
mesos el concursat pot presentar una proposta de modificació del conveni, que s’ha
de tramitar amb prioritat a la sol·licitud de declaració d’incompliment.
4. En el supòsit que entre el 31 de gener de 2021 i l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret llei els creditors hagin presentat sol·licituds de declaració d’incompliment
del conveni i aquestes s’hagin admès a tràmit, s’ha de suspendre la tramitació del
procediment, fins que transcorri un termini de tres mesos a comptar del 30 de
setembre de 2021. Si durant aquests tres mesos el concursat presenta una proposta
de modificació del conveni, el jutge ha d’arxivar el procediment de sol·licitud
d’incompliment admès a tràmit i ha de tramitar amb prioritat la proposta de
modificació del conveni.
5. Les mateixes regles són aplicables als acords extrajudicials de pagament.»
Dos.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 en els termes següents:

«1. Fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament, el deutor no té el deure de
sol·licitar la liquidació de la massa activa quan conegui la impossibilitat de complir
els pagaments compromesos o les obligacions contretes amb posterioritat a
l’aprovació del conveni concursal, sempre que el deutor presenti una proposta de
modificació del conveni i aquesta s’admeti a tràmit dins del termini esmentat. La
proposta de modificació del conveni s’ha de tramitar de conformitat amb el que
estableix l’article 3.1.»
Tres.

L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5.

Acords de refinançament.

1. Fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament, el deutor que tingui
homologat un acord de refinançament pot modificar l’acord que tingui en vigor o
assolir-ne un altre de nou, encara que no hagi transcorregut un any de l’anterior
homologació segons el que disposa l’article 617 del Reial decret legislatiu 1/2020,
de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal.
2. El jutge ha de traslladar al deutor totes les sol·licituds de declaració
d’incompliment de l’acord de refinançament que presentin els creditors entre el 31
octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, però no les ha d’admetre a tràmit fins que
transcorri un mes a comptar de l’última data indicada. Durant aquest mes el deutor
pot posar en coneixement del jutjat competent per a la declaració de concurs que ha
iniciat o pretén iniciar negociacions amb creditors per modificar l’acord que tingui en
vigor homologat o per assolir-ne un altre de nou, encara que no hagi transcorregut
un any des de l’anterior sol·licitud d’homologació. Si dins dels tres mesos següents
a la comunicació al jutjat, el deutor no ha assolit un acord de modificació del que
tingui en vigor o un altre de nou, el jutge ha d’admetre a tràmit les sol·licituds de
declaració d’incompliment presentades pels creditors.
3. El jutge ha de donar trasllat al deutor de totes les sol·licituds de declaració
d’incompliment de l’acord de refinançament que presentin els creditors entre el 31
de gener i el 30 de setembre de 2021, però no les ha d’admetre a tràmit fins que
transcorri un mes a comptar de l’última data indicada. Durant aquest mes el deutor
pot posar en coneixement del jutjat competent per a la declaració de concurs que ha
iniciat o pretén iniciar negociacions amb creditors per modificar l’acord que tingui en
vigor homologat o per assolir-ne un altre de nou, encara que no hagi transcorregut
un any des de l’anterior sol·licitud d’homologació. Si dins dels tres mesos següents
a la comunicació al jutjat, el deutor no ha assolit un acord de modificació del que
tingui en vigor o un altre de nou, el jutge ha d’admetre a tràmit les sol·licituds de
declaració d’incompliment presentades pels creditors.
En el supòsit que entre el 31 de gener de 2021 i l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret llei s’hagin presentat sol·licituds de declaració d’incompliment de l’acord de
refinançament i aquestes s’hagin admès a tràmit, s’ha de suspendre la tramitació del
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procediment. En el termini d’un mes des del 30 de setembre de 2021, el deutor pot
posar en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha
iniciat o pretén iniciar negociacions amb creditors per modificar l’acord que tingui en
vigor homologat o per assolir-ne un altre de nou, encara que no hagi transcorregut
un any des de l’anterior sol·licitud d’homologació. Si dins dels tres mesos següents
a la comunicació al jutjat, el deutor no ha assolit un acord de modificació del que
tingui en vigor o un altre de nou, el jutge ha d’aixecar la suspensió les sol·licituds de
declaració d’incompliment presentades pels creditors.»
Quatre.

Els apartats 1 i 2 de l’article 6 queden redactats de la manera següent:

«1. Fins al 31 de desembre de 2021, inclusivament, el deutor que estigui en
estat d’insolvència no té el deure de sol·licitar la declaració de concurs,
independentment de si ha comunicat o no al jutjat competent l’obertura de
negociacions amb els creditors per assolir un acord de refinançament, un acord
extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni. El
còmput del termini de dos mesos per sol·licitar la declaració del concurs que preveu
l’article 5.1 del text refós de la Llei concursal comença a comptar l’endemà de la
data esmentada.
2. Fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament, els jutges no han d’admetre
a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’hagin presentat des del 14 de
març de 2020. Si fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament el deutor ha
presentat una sol·licitud de concurs voluntari, aquesta s’ha d’admetre a tràmit amb
preferència, encara que sigui d’una data posterior a la sol·licitud de concurs
necessari.»
Cinc.

S’afegeix un nou article 8 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 8 bis.

Incidents de reintegració de la massa activa.

1. Fins al 31 de desembre de 2021 en els incidents que s’incoïn per resoldre
les demandes de reintegració de la massa activa, no és necessària la celebració
d’una vista, llevat que el jutge del concurs resolgui una altra cosa.
2. La falta de contestació a la demanda per part de qualsevol dels demandats
es considera assentiment, llevat que es tracti de creditors de dret públic.
3. Els mitjans de prova de què intentin valer-se les parts s’han d’adjuntar
necessàriament a la demanda incidental d’impugnació i a les contestacions que es
presentin.»
Sis.

L’article 9 queda redactat de la manera següent:

«Article 9.

Tramitació preferent.

Fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament, s’han de tramitar amb caràcter
preferent:
a) Els incidents concursals en matèria laboral.
b) Les actuacions orientades a l’alienació d’unitats productives o a la venda en
globus dels elements de l’actiu.
c) Les propostes de conveni o de modificació dels que estiguin en període de
compliment, així com els incidents d’oposició a l’aprovació judicial del conveni.
d) Els incidents concursals en matèria de reintegració de la massa activa.
e) L’admissió a tràmit de la sol·licitud d’homologació d’un acord de
refinançament o de la modificació del que estigui vigent.
f) L’adopció de mesures cautelars i, en general, qualssevol altres que, segons
el parer del jutge del concurs, puguin contribuir al manteniment i la conservació dels
béns i drets.
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g) El concurs consecutiu d’una persona natural en insolvència actual, que no
tingui massa activa ni la possibilitat de plantejar un pla de pagaments, instat per un
mediador, en el qual consti la llista de creditors provisional, la qualificació fortuïta i la
sol·licitud del benefici d’exoneració del passiu insatisfet, juntament amb una
declaració responsable per part del deutor en què manifesti que no disposa de cap
actiu.
h) El benefici d’exoneració del passiu insatisfet.»
Set.

L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«Article 10.

Alienació de la massa activa.

1. En els concursos de creditors que es declarin fins al 31 de desembre
de 2021 i en els que estiguin en tramitació a la data d’entrada en vigor d’aquesta
Llei, la subhasta de béns i drets de la massa activa es pot dur a terme bé mitjançant
una subhasta, judicial o extrajudicial, o bé mitjançant qualsevol altra forma de
realització autoritzada pel jutge d’entre les que preveu el Reial decret
legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal.
Excepcionalment, i durant el mateix període, encara que el pla de liquidació aprovat
judicialment hagi previst una determinada modalitat de subhasta extrajudicial,
aquesta es pot fer segons qualsevol altra modalitat, inclosa la que es faci a través
d’una empresa especialitzada, sense necessitat de modificar el pla ni de sol·licitar
l’autorització expressa del jutge del concurs. En tot cas, aquesta substitució s’ha de
fer constar en l’informe trimestral corresponent.
2. Amb caràcter preferent i sempre que sigui possible, la subhasta s’ha de fer
de manera telemàtica.
3. Si el jutge, en qualsevol estat del concurs, ha autoritzat la realització directa
dels béns i drets afectes a un privilegi especial o la dació en pagament o per a
pagament d’aquests béns, cal atenir-se als termes de l’autorització.»
Vuit.

Es modifica l’article 12 en els termes següents:

«Article 12. Agilitació de la tramitació de l’acord extrajudicial de pagaments,
concurs consecutiu i benefici d’exoneració del passiu insatisfet.
Fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament, es considera que el deutor ha
intentat sense èxit l’acord extrajudicial de pagaments si s’acredita que s’han produït
dues faltes d’acceptació del mediador concursal per ser designat, als efectes
d’iniciar el concurs consecutiu, i s’ha de comunicar al jutjat.»
Disposició final vuitena. Modificació del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de
mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria
tributària.
Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de
novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i
en matèria tributària, amb la redacció següent:
«1. Excepcionalment, durant l’any 2021, a les societats de capital que preveu
l’article 1 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de societats de capital, se’ls apliquen les mesures següents:
a) En el cas de les societats anònimes, encara que els estatuts no ho hagin
previst, el consell d’administració pot preveure en la convocatòria de la junta general
l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància en els termes que preveuen
els articles 182 i 189 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i l’article 521
del mateix text legal, en el cas de les societats anònimes cotitzades, així com la
celebració de la junta a qualsevol lloc del territori nacional. A més, l’òrgan
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d’administració pot acordar en l’anunci de convocatòria la celebració de la junta per
via exclusivament telemàtica, això és, sense assistència física dels socis o dels seus
representants, sempre que s’acompanyi de garanties raonables per assegurar la
identitat del subjecte que exerceix el dret de vot i s’ofereixi la possibilitat de participar
en la reunió per totes i cadascuna d’aquestes vies: (i) assistència telemàtica; (ii)
representació conferida al president de la Junta per mitjans d’una comunicació a
distància, i (iii) vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància. Els
administradors poden assistir a la reunió, que es considera celebrada al domicili
social independentment d’on es trobi el president de la Junta, per audioconferència
o videoconferència.»
Disposició final novena.

Títols competencials.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a, 6a, 8a,
10a, 11a, 13a i 14a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre
les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels
drets i en el compliment dels deures constitucionals; la legislació mercantil, processal i
civil; el règim duaner i aranzelari; el comerç exterior, bases de l’ordenació del crèdit, banca
i assegurances; les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica;
i d’hisenda general.
Disposició final desena.

Desplegament reglamentari i habilitació normativa.

S’habilita el Govern per aprovar totes les disposicions que siguin necessàries per al
desplegament, l’aplicació i l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.
Disposició final onzena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Madrid, 12 de març de 2021.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANNEX I
CNAE-2009

Descripció de l’activitat

0710

Extracció de minerals de ferro.

1052

Elaboració de gelats.

1083

Elaboració de cafè, te i infusions.

1101

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.

1103

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.

1413

Confecció d’altres peces de vestir exteriors.

1419

Confecció d’altres peces de vestir i accessoris.

1420

Fabricació d’articles de pelleteria.

1439

Confecció d’altres peces de vestir de punt.

1811

Arts gràfiques i serveis que hi estan relacionats.

1812

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.

1813

Serveis de preimpressió i preparació de suports.

1814

Enquadernació i serveis que hi estan relacionats.

1820

Reproducció de suports gravats.

2051

Fabricació d’explosius.

2441

Producció de metalls preciosos.

2670

Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.

2731

Fabricació de cables de fibra òptica.

3212

Fabricació d’articles de joieria i articles similars.

3213

Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.

3316

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

3530

Subministrament de vapor i aire condicionat.

4616

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.

4617

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.

4624

Comerç a l’engròs de cuirs i pells.

4634

Comerç a l’engròs de begudes.

4636

Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria.

4637

Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies.

4638

Comerç a l’engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris.

4639

Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.

4644

Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

4648

Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.

4719

Altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

4724

Comerç al detall de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

4725

Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.
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Descripció de l’activitat

4741

Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments
especialitzats.

4751

Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.

4762

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.

4771

Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.

4772

Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.

4777

Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.

4782

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i en mercats.

4789

Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i en mercats.

4799

Altre comerç al detall no dut a terme ni en establiments, ni en parades de venda ni en mercats.

4931

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

4932

Transport per taxi.

4939

Tipus de transport terrestre de passatgers NCAL.

5010

Transport marítim de passatgers.

5030

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

5110

Transport aeri de passatgers.

5221

Activitats annexes al transport terrestre.

5222

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

5223

Activitats annexes al transport aeri.

5510

Hotels i allotjaments similars.

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

5530

Càmpings i aparcaments per a caravanes.

5590

Altres allotjaments.

5610

Restaurants i establiments de menjars.

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

5629

Altres serveis de menjars.

5630

Establiments de begudes.

5813

Edició de periòdics.

5914

Activitats d’exhibició cinematogràfica.

7420

Activitats de fotografia.

7711

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.

7712

Lloguer de camions.

7721

Lloguer d’articles d’oci i esportius.

7722

Lloguer de cintes de vídeo i discos.

7729

Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.

7733

Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.
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Descripció de l’activitat

7734

Lloguer de mitjans de navegació.

7735

Lloguer de mitjans de transport aeri.

7739

Lloguer d’altra maquinària, equips i béns tangibles NCAL.

7911

Activitats de les agències de viatges.

7912

Activitats dels operadors turístics.

7990

Altres serveis de reserves i activitats que hi estan relacionades.

8219

Activitats de fotocòpia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.

8230

Organització de convencions i fires de mostres.

8299

Altres activitats de suport a les empreses.

9001

Arts escèniques.

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

9004

Gestió de sales d’espectacles.

9102

Activitats de museus.

9103

Gestió de llocs i edificis històrics.

9104

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

9200

Activitats de jocs d’atzar i apostes.

9311

Gestió d’instal·lacions esportives.

9313

Activitats dels gimnasos.

9319

Altres activitats esportives.

9321

Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.

9329

Altres activitats recreatives i d’entreteniment.

9523

Reparació de calçat i articles de cuir.

9525

Reparació de rellotges i joieria.

9601

Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell.

9604

Activitats de manteniment físic.
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ANNEX II
Fons de recapitalització d’empreses afectades per la COVID
Balanç
–
Actiu

Núm. de comptes

A) Actiu no corrent

Pressupost
en milers
d’EUR
–
2021

250.000

l. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades
2400, (2930)

1. Inversions financeres en patrimoni d’entitats de dret públic

2401, 2402, 2403, (248), (2931)

2. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils

241, 242, 245, (294), (295)
246, 247

3. Crèdits i valors representatius de deute
4. Altres inversions
ll. Inversions financeres a llarg termini

250, (259), (296)
251, 252, 256, 257, (297), (298)
253
258, 26

250.000

1. Inversions financeres en patrimoni
2. Crèdits i valors representatius de deute

250.000

3. Derivats financers
4. Altres inversions financeres
B) Actiu corrent

746.164

l. Deutors i altres comptes a cobrar
460, (4900)
469, (4901), 555, 558
47

1. Deutors per activitat principal
2. Altres comptes a cobrar
3. Administracions públiques
ll. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades

530, (539), (593)
531, 532, 535, (594), (595)
536, 537, 538

1. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils
2. Crèdits i valors representatius de deute
3. Altres inversions
III. Inversions financeres a curt termini

540, (549), (596)
541, 542, 546, 547, (597), (598)
543
545, 548, 565, 566
480, 567
577
570, 571

281

1. Inversions financeres en patrimoni
2. Crèdits i valors representatius de deute

281

3. Derivats financers
4. Altres inversions financeres
IV. Ajustos per periodificació
V. Efectiu i altres actius líquids equivalents

745.883

1. Altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria
Total actiu (A+B)

745.883
996.165
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Balanç
–
Patrimoni net i passiu

Núm. de comptes

100

992.165

I. Patrimoni aportat

1.000.000

120

1. Resultats d’exercicis anteriors

129

2. Resultats de l’exercici

-557

3. Distribució de resultats a compte

133

III. Ajustos per canvi de valor

133

1. Actius financers disponibles per a la venda

134

2. Operacions de cobertura

2. Derivats financers

16

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini
C) Passiu corrent

2. Derivats financers

51

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini

429, 554

4.000

0

1. Deutes a curt termini

526

420

0

l. Provisions a curt termini
ll. Deutes a curt termini

521, 522, 528, 560, 561

0

1. Deutes a llarg termini

176

58

–7.835

l. Provisions a llarg termini
ll. Deutes a llarg termini

171, 172, 178, 18

–7.835

IV. Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats
B) Passiu no corrent

14

Pressupost
en milers
d’EUR
– 2021

A) Patrimoni net

lI. Patrimoni generat

131, 132
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IV. Creditors i altres comptes a pagar

4.000

1. Creditors per operacions derivades de l’activitat

4.000

2. Altres comptes a pagar

47

3. Administracions públiques

485, 568

V. Ajustos per periodificació
Total patrimoni net i passiu (A+B+C)

996.165
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Pressupost d’explotació
– Compte del resultat econòmic patrimonial

Núm. de comptes

A) Total d’ingressos de gestió ordinària (1+2+3)
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Pressupost
en milers
d’EUR
– 2021

0

5. Altres despeses de gestió ordinària

–8.117

-62

a) Subministraments i serveis exteriors

–8.117

-676

b) Altres
B) Total de despeses de gestió ordinària (4+5)
l. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)

–8.117
–8.117

6. Altres partides no ordinàries
778

a) Ingressos

-678

b) Despeses
ll. Resultat de les operacions no financeres (1+6)

–8.117

7. Ingressos financers

281

a) De participacions en instruments de patrimoni

281

7630

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

760

a.2) En altres entitats

281

b) De valors negociables i de crèdits de l’actiu immobilitzat
7631, 7632
761, 762, 769, 76454, (66454)

b.1) En entitats del grup, multigrup i associades
b.2) Altres
8. Despeses financeres

0

a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres
9. Variació del valor raonable en actius i passius financers
a) Derivats financers
b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats
c) Imputació al resultat de l’exercici per actius financers disponibles per a la venda
768, (668)

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)
765, 7966, 7971, (665), (6671),

0

a) D’entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres
III. Resultat de les operacions financeres (7+8+9+10+11)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l’exercici (11+111)

281
–7.835
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Pressupost en milers
d’EUR
–
2021

   l. Fluxos d’efectiu de les activitats de gestió
A) Cobraments (+)
1. Transferències i subvencions rebudes
2. Interessos i dividends cobrats
3. Altres cobraments
B) Pagaments (–)

–4.117

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

–4.117

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

–4.117

   ll. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió
C) Cobraments (+)
Venda d’actius financers
D) Pagaments (–)

–250.000

Compra d’actius financers

–250.000

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

–250.000

   III. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament
E) Augments en el patrimoni (+)

1.000.000

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

1.000.000

Fluxos nets d’efectiu per activitats de finançament (E+F+G+H)

1.000.000

   IV. Fluxos d’efectiu pendents de classificació
I) Cobraments pendents d’aplicació (+) J) Pagaments pendents d’aplicació (–)
Fluxos nets d’efectiu pendents de classificació (1+J)
   V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi (+1–)
   VI. Increment/disminució neta de l’efectiu i actius líquids equivalents a l’efectiu (1+11+111+1V+V)

745.883

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

0

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

745.883
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