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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6305

Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures
complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia
de COVID-19.
I

L’impacte negatiu de la pandèmia de la COVID-19 en l’activitat econòmica de moltes
empreses i autònoms ha comportat una reducció important dels seus ingressos, que
n’afecta directament la liquiditat i la solvència i, per tant, la capacitat per fer front a les
seves obligacions tant amb altres empreses com amb les diverses administracions
públiques en el compliment de les seves obligacions tributàries i de naturalesa no
tributària.
En l’àmbit dels deutes de naturalesa pública, no tributaris ni duaners, que deriven del
reintegrament i/o reemborsament de préstecs concedits per l’Administració General de
l’Estat, les principals mesures de suport financer als obligats al pagament s’han aprovat en
l’àmbit dels departaments ministerials concedents dels préstecs.
Totes les mesures de suport financer a beneficiaris d’ajudes i préstecs concedits per
l’Administració General de l’Estat aprovats fins al moment s’han circumscrit a l’àmbit de
competències dels ministeris concedents dels préstecs, això és, a les quotes no
vençudes. Tanmateix, la majoria de vegades, com a conseqüència de l’impacte negatiu
generat en la seva activitat per la pandèmia, els beneficiaris dels préstecs s’enfronten a
la incapacitat per poder fer front a les quotes que ja estan vençudes i que no han pogut
ser objecte de reconsideració en el seu calendari de venciments pel Ministeri concedent,
bé perquè van quedar fora de l’àmbit d’aplicació de les mesures o bé com a conseqüència
del fet que van ser objecte d’un ajornament o fraccionament per les delegacions
d’Economia i Hisenda, amb caràcter previ a la crisi sanitària de la COVID-19 i, per tant,
a l’aprovació de les mesures esmentades, i van quedar fora de l’esfera competencial
dels ministeris.
La impossibilitat esmentada s’uneix a les dificultats tant de finançament com per a
l’obtenció de garanties en forma d’aval d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca
o certificat d’assegurança de caució destinades a garantir els ajornaments i/o
fraccionaments dels deutes no tributaris derivats del reemborsament i/o del reintegrament
de moltes d’aquestes empreses que es van beneficiar de les ajudes públiques o de
préstecs.
Els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial
decret 939/2005, de 29 de juliol, regulen el procediment d’ajornament i de fraccionament
del pagament dels deutes davant la hisenda pública. En particular, els articles 46.5 i 50
preveuen la possibilitat d’obtenir una dispensa total o parcial de garantia en les resolucions
d’ajornament i fraccionament dels deutes de dret públic.
No obstant això, en la mateixa línia de les mesures assenyalades que s’han adoptat
amb anterioritat per preservar el teixit productiu i garantir el manteniment de l’ocupació i
l’activitat, atenent la situació excepcional que la pandèmia actual de la COVID-19 està
provocant en els obligats al pagament, és necessari donar un impuls addicional en
l’adopció de mesures dirigides a permetre un compliment de les obligacions de caràcter no
tributari, i acudir a la flexibilització del procediment de concessió d’ajornaments i
fraccionaments amb dispensa de garantia per les delegacions d’Economia i Hisenda.
Per aquest motiu, aquest Reial decret llei aprova un procediment excepcional i
temporal, durant els exercicis 2021 i 2022, per a la concessió per les delegacions
d’Economia i Hisenda d’ajornaments i/o fraccionaments del pagament de deutes de
naturalesa pública, no tributaris ni duaners, derivats del reintegrament i/o reemborsament
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d’ajudes o de préstecs concedits per l’Administració General de l’Estat, amb dispensa de
garantia. L’objectiu és proporcionar a les delegacions d’Economia i Hisenda la
documentació que els aporti elements de judici per analitzar el caràcter transitori de les
dificultats economicofinanceres de les empreses i la seva futura viabilitat, fonamentalment,
amb l’aportació del sol·licitant d’un pla de viabilitat o de negocis, verificat per un auditor
inscrit en el Registre oficial d’auditors de comptes. En aquests casos, les delegacions
poden concedir un període de carència total per al pagament del deute de fins a dos anys
de durada des de la data del seu venciment, i un fraccionament posterior del deute de fins
a dos anys.
II
El 12 de març de 2021 es va aprovar el 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, dirigides a seguir protegint el teixit productiu i evitar un impacte estructural
en l’economia i preservar l’ocupació.
D’entre les mesures aprovades per aquest Reial decret llei, que ascendeixen a 11.000
milions d’euros, destaca la creació de la Línia COVID d’ajudes directes a autònoms i
empreses, per un import de 7.000 milions d’euros, destinada a les comunitats autònomes
i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla perquè canalitzin ajudes als autònoms i a les
empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.
La identificació dels sectors més afectats es va fer sobre la base de criteris objectius
en l’àmbit nacional, com són el percentatge de treballadors en ERTO en cada sector –que
mostra en impacte en l’ocupació derivat de la pandèmia– i el percentatge de reincorporació
de treballadors en ERTO al mercat laboral que s’ha produït en cada sector des de maig de
2020 fins a l’1 de març de 2021.
El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, utilitzava aquests indicadors per concentrar
les ajudes en el reforç de la solvència de les empreses en els sectors que mantenen una
afectació més gran en termes d’activitat i ocupació. No obstant això, en algunes regions hi
pot haver sectors que s’hagin vist particularment afectats sense que en l’àmbit nacional
superin els llindars fixats en la definició de criteris objectius que estableix el Reial decret
llei 5/2021, de 12 de març.
Aquesta idiosincràsia regional fa aconsellable habilitar les comunitats autònomes i les
ciutats de Ceuta i Melilla de manera que puguin tenir cert marge de flexibilitat perquè,
sempre dins de l’assignació total establerta per a cadascuna d’elles, puguin afegir a la llista
de sectors elegibles per rebre ajudes amb càrrec a la Línia COVID que estableix l’annex I
del Reial decret llei esmentat altres sectors addicionals que s’hagin vist particularment
afectats en l’àmbit del seu territori.
Igualment, de manera excepcional les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i
Melilla poden atorgar ajudes a empreses viables que el 2019 hagin tingut un resultat
negatiu en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o hagi resultat
negativa la base imposable de l’Impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no
residents com a conseqüència de circumstàncies excepcionals.
El límit que estableix el Marc temporal de la Unió Europea, que determina que les
ajudes s’han d’atorgar abans del 31 de desembre de 2021, aconsella incorporar amb
caràcter urgent aquestes dues modificacions, de manera que les convocatòries d’ajudes
de les comunitats autònomes ja puguin incorporar aquesta previsió.
III
En les mesures que es proposen concorren, per la seva naturalesa i finalitat, les
circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que exigeix l’article 86 de la Constitució
espanyola com a pressupòsits habilitadors per a l’aprovació d’un reial decret llei.
L’article 86 de la Constitució espanyola permet al Govern dictar decrets llei «en cas d’una
necessitat urgent i extraordinària», sempre que no afectin l’ordenament de les institucions
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bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I de
la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general.
Pel que fa al primer aspecte, la utilització d’aquest instrument normatiu amb rang de
llei està condicionada a l’existència de circumstàncies concretes que «per raons difícils de
preveure, [es] requereix una acció normativa immediata en un termini més breu que el
requerit per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de
lleis» (STC 6/1983, de 4 de febrer).
El Tribunal Constitucional ha declarat que aquesta situació de necessitat extraordinària
i urgent es pot deduir «d’una pluralitat d’elements», entre els quals «els que queden
reflectits en l’exposició de motius de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrer). Per la seva
banda, entre la situació de necessitat extraordinària i urgent que habilita la utilització del
reial decret llei i les mesures que s’hi contenen hi ha d’haver una «relació directa o de
congruència». Per tant, per a la concurrència de la pressuposició de la necessitat
extraordinària i la urgent, l’STC 61/2018, de 7 de juny (FJ 4), exigeix, d’una banda, «la
presentació explícita i raonada dels motius que han estat tinguts en compte pel Govern per
a la seva aprovació», és a dir, el que s’ha denominat la situació d’urgència, i, de l’altra,
«l’existència d’una connexió necessària entre la situació d’urgència definida i la mesura
concreta adoptada per subvenir-hi».
El reial decret llei constitueix un instrument constitucionalment lícit, sempre que el fi
que justifica la legislació d’urgència sigui, tal com ha exigit reiteradament el nostre Tribunal
Constitucional (SSTC 6/1983, de 4 de febrer, FJ 5; 11/2002, de 17 de gener, FJ 4;
137/2003, de 3 de juliol, FJ 3, i 189/2005, de 7 juliol, FJ 3), subvenir a una situació concreta,
dins dels objectius governamentals, que per raons difícils de preveure requereix una acció
normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel
procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis, principalment quan la
determinació d’aquest procediment no depèn del Govern.
La necessitat extraordinària i urgent d’aprovar aquest Reial decret llei s’inscriu en el
judici polític o d’oportunitat que correspon al Govern (STC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4;
142/2014, d’11 de setembre, FJ 3) i aquesta decisió, sens dubte, significa una ordenació
de prioritats polítiques d’actuació (STC, de 30 de gener de 2019), centrades en el
compliment de la seguretat jurídica i la salut pública. 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 (STC 29/1982, de 31 de maig, FJ 3; 111/1983, de 2 de
desembre, FJ 5, i 182/1997, de 20 d’octubre, FJ 3).
S’ha d’insistir que la situació que afronta el nostre país per 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. En l’actual escenari de contenció i
prevenció de la COVID-19 és urgent i necessari tallar l’epidèmia i evitar-ne la propagació
per protegir la salut pública a la vegada que s’adopten mesures de contingut econòmic per
afrontar les seves conseqüències.
Per tant mitjançant les mesures recollides en aquesta norma que són d’una banda de
suport financer a beneficiaris d’ajudes i préstecs concedits per l’Administració General de
l’Estat i de l’altra permeten habilitar les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i
Melilla de manera que puguin tenir cert marge de flexibilitat per afegir a la llista de sectors
elegibles per rebre ajudes amb càrrec a la Línia COVID que estableix l’annex I d’aquest
Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, altres sectors addicionals que s’hagin vist
particularment afectats en l’àmbit del seu territori, permeten mitigar els efectes econòmics
adversos provocats per la pandèmia.
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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, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general.
En aquest sentit, i en relació amb la prohibició d’afectació als drets, els deures i les
llibertats dels ciutadans que regula el títol I de la Constitució espanyola, la doctrina
constitucional consolidada, i que resumeix l’STC 139/2016, de 31 de juliol (FJ 6), «1r) (…)
aquest Tribunal ha rebutjat una interpretació extensiva del límit esmentat que comportaria
el buidatge de la figura del decret llei, i el faria «inservible per regular amb més o menys
incidència qualsevol aspecte concernent a les matèries incloses en el títol I de la
Constitució; 2n) La clàusula restrictiva s’ha d’entendre de manera que no es redueixi al
no-res la figura del decret llei, de manera que el que es prohibeix constitucionalment és
que es reguli un règim general d’aquests drets, deures i llibertats o que vagi en contra del
contingut o els elements essencials d’alguns d’aquests drets (STC 111/1983, de 2 de
desembre, FJ 8, confirmada per altres de posteriors); 3r) El Tribunal no s’ha de fixar
únicament en la manera com es manifesta el principi de reserva de llei en una determinada
matèria, sinó que més aviat ha d’examinar si hi ha hagut ‘afectació’ pel decret llei d’un dret,
deure o llibertat regulat en el títol I CE, la qual cosa exigeix tenir en compte la configuració
constitucional del dret, el deure o la llibertat afectat en cada cas i fins i tot la seva ubicació
sistemàtica en el text constitucional i la naturalesa i l’abast de la regulació concreta de què
es tracti (…)».
IV
Concorren en aquest Reial decret llei, a més, els principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, que exigeix l’article 129 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
A aquests efectes, posa de manifest el compliment dels principis de necessitat i
eficàcia, atès l’interès general en què es fonamenten les mesures que s’estableixen, i el
Reial decret llei és l’instrument més immediat per garantir-ne la consecució. La norma és
d’acord amb el principi de proporcionalitat, ja que no restringeix drets ni imposa noves
obligacions. Igualment, s’ajusta al principi de seguretat jurídica, i és coherent amb la resta
de l’ordenament jurídic. Quant al principi de transparència, la norma està exempta dels
tràmits de consulta pública, audiència i informació pública, que no són aplicables a la
tramitació i aprovació de decrets llei. Finalment, en relació amb el principi d’eficiència, en
aquest Reial decret llei s’ha procurat que la norma generi les mínimes càrregues
administratives per als ciutadans.
Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1. 13a i 14a de
la Constitució, que atribueixen a l’Estat, respectivament, les competències exclusives
sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica; i
d’hisenda general.
En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució, a
proposta de les ministres d’Afers Econòmics i Transformació Digital i d’Hisenda, i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 20 d’abril de 2021,
DISPOSO:
Article únic. Concessió per les delegacions d’Economia i Hisenda d’ajornaments i/o
fraccionaments del pagament de deutes de naturalesa pública, no tributaris ni duaners,
derivats del reintegrament i/o reemborsament d’ajudes o de préstecs concedits per
l’Administració General de l’Estat, amb dispensa de garantia.
1. Els obligats al pagament de deutes de naturalesa pública, no tributaris ni duaners,
derivats del reintegrament i/o reemborsament d’ajudes o de préstecs concedits per
l’Administració General de l’Estat, la gestió recaptatòria dels quals correspongui a les
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delegacions d’Economia i Hisenda, en poden sol·licitar l’ajornament i/o fraccionament, en
els termes que es recullen en els apartats següents, durant els exercicis 2021 i 2022,
sempre que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i les mesures adoptades per
controlar-ne la propagació hagin provocat períodes d’inactivitat de l’obligat al pagament,
reducció en el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament en la
cadena de valor.
Les sol·licituds es poden referir tant a deutes que es trobin en període voluntari de
pagament, com a deutes que hagin estat ajornats i/o fraccionats prèviament per les
delegacions d’Economia i Hisenda, sempre que no es trobin en període executiu de
pagament. En el supòsit de reconsideracions d’ajornaments i/o fraccionaments previs,
l’admissió a tràmit de la sol·licitud suspèn automàticament el procediment de gestió
recaptatòria dels deutes afectats amb efectes des de la presentació de la sol·licitud fins
que dicti la resolució corresponent, i, en cas que el seu pagament estigui domiciliat en una
entitat bancària, la domiciliació en quedarà automàticament anul·lada per als terminis que
encara no s’hagin enviat al cobrament.
2. Els obligats al pagament que s’acullin al que disposa aquest Reial decret llei han
d’efectuar la sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament en període voluntari davant la
Delegació d’Economia i Hisenda competent, d’acord amb el que disposa l’article 45 del
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, i en
el termini que estableix l’article 46.1.a) d’aquest.
3. La sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament ha de contenir les dades i s’ha
d’acompanyar amb els documents necessaris que preveuen els apartats 2, 3.b) i c) i 5 de
l’article 46 del Reglament general de recaptació.
Addicionalment, la sol·licitud s’ha d’acompanyar amb els documents que s’enumeren
a continuació:
a) Una memòria justificativa en què es motivi adequadament la dificultat d’atendre els
deutes d’acord amb el venciment o el calendari de pagaments vigent, com a conseqüència
de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. S’ha de justificar de manera detallada que
les dificultats esmentades tenen el seu origen en la pandèmia i en les mesures adoptades
per controlar-ne la propagació, amb una explicació qualitativa i quantitativa en termes de
com s’ha produït l’afectació.
b) Una certificació sobre els deutes tributaris i amb la Seguretat Social que té el
sol·licitant, expedida pels òrgans competents a sol·licitud de l’interessat, així com una
declaració responsable del sol·licitant sobre els deutes per reintegraments i/o
reemborsaments d’ajudes o préstecs amb les administracions públiques, diferents de les
que formen part de la sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament.
c) Un pla de viabilitat o de negoci, aprovat pel màxim òrgan d’administració, que
contingui les mesures que es preveuen adoptar per superar les dificultats
economicofinanceres que li impedeixen, de manera transitòria, efectuar el pagament en el
termini o en el calendari establerts, així com l’evolució del negoci prevista per poder
afrontar l’ajornament i una justificació de les dades que s’hi inclouen.
El pla ha de tenir un àmbit temporal que, com a mínim, comprengui el període al qual
s’estén el calendari de pagaments sol·licitat en l’ajornament i/o fraccionament.
Ha d’incloure uns estats financers previsionals (balanç de situació, compte de pèrdues
i guanys i estat de fluxos d’efectiu que detalli les disponibilitats líquides que es preveuen
generar, i quines d’elles es preveuen destinar a la devolució dels deutes ajornats i/o
fraccionats).
Quan la sol·licitud es refereixi a deutes que superin els 150.000 euros, o, de forma
acumulada amb sol·licituds anteriors formulades a l’empara d’aquest Reial decret llei,
superin els 250.000 euros, el pla de viabilitat o de negoci ha d’anar acompanyat amb un
informe d’auditor inscrit en el Registre oficial d’auditors de comptes. Aquest informe ha
d’expressar una opinió tècnica en què es manifesti, de manera clara i precisa, si les
hipòtesis i previsions que utilitza el sol·licitant en l’elaboració del pla són raonables atenent
els criteris econòmics i si les xifres que s’hi contenen tenen un suport en la informació
comptable proporcionada.
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Tant el pla de viabilitat o de negoci com l’informe d’auditor tenen una validesa d’un any
des de la seva emissió.
Aquests documents poden contribuir a justificar el compliment dels requisits exigits en
els apartats 3.c) i 5.d) de l’article 46 del Reglament general de recaptació.
d) Per als deutes que ja comptin amb una garantia total o parcial, s’ha d’aportar
documentació signada pel garant que acrediti que l’operació ajornada i/o fraccionada
segueix estant garantida en els mateixos termes que el deute original. En cas que les
garanties estiguin dipositades davant la Caixa General de Dipòsits, s’ha de procedir a la
substitució de les garanties, estendre la cobertura de l’aval a les operacions ajornades i/o
fraccionades i presentar com a documentació acreditativa de la substitució els resguards
emesos per la Caixa General de Dipòsits.
4. La Delegació d’Economia i Hisenda competent, després de verificar els documents
i requisits que estableix aquest article, pot dictar resolució en què acordi l’ajornament i/o el
fraccionament amb dispensa de garantia, que s’ha de fer en els termes següents:
a) El deute ajornat i/o fraccionat d’acord amb aquest procediment merita a favor de
la hisenda pública els interessos de demora, calculats tal com estableix l’article 53 del
Reglament general de recaptació.
b) Amb sol·licitud prèvia de l’obligat al pagament, es pot concedir un període
d’ajornament per al pagament del deute de fins a dos anys de durada des de la data de
venciment que correspongui, i un fraccionament posterior del deute de fins a 2 anys.
5. En el que no preveu aquest Reial decret llei, són aplicables amb caràcter supletori
les normes reguladores dels ajornaments i fraccionaments del pagament dels deutes de
dret públic que recull el Reglament general de recaptació, a excepció del que disposa
l’article 50.
6. El que estableix els apartats anteriors es pot aplicar a sol·licituds d’ajornament i/o
fraccionament de deutes que es corresponguin amb procediments ja iniciats i en què
encara no hagi recaigut resolució en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei,
sempre que es compleixin els requisits que s’estableixen en els apartats anteriors d’aquest
article, amb l’aportació de la documentació addicional necessària.
7. No es poden acollir al que disposa aquest Reial decret llei els deutes que hagin
estat o siguin ajornats i/o fraccionats de conformitat amb el procediment que regula l’Ordre
PCM/519/2020, de 9 de juny, per la qual es concreten determinats aspectes del
procediment per a l’ajornament i el fraccionament del pagament amb dispensa de garantia
a petites i mitjanes empreses d’alta intensitat inversora en R+D+I, per a les quotes de
préstecs de determinades convocatòries dels subprogrames Recerca Aplicada
Col·laborativa, INNPACTO i Reptes Col·laboració.
Disposició final primera. Modificació 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.
Es modifica l’article 3 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, que queda redactat de la manera següent:
«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 els que afegeixin en el seu territori les comunitats autònomes i les
ciutats de Ceuta i Melilla segons el que estableix l’apartat 5 d’aquest article, i que
tinguin un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en
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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 i els que afegeixin en el seu territori les comunitats autònomes i les ciutats
de Ceuta i Melilla segons el que estableix l’apartat 5 d’aquest article.
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) 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.
d) Dins de l’assignació que estableix l’article 2, les comunitats autònomes i les
ciutats de Ceuta i Melilla poden establir excepcions als criteris que recull el
paràgraf c) de l’apartat 1 d’aquest article atenent les circumstàncies excepcionals
esdevingudes el 2019 justificades degudament en les seves convocatòries.
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, que hagi caigut més del 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019,
l’ajuda màxima que s’ha de concedir és:
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
deu 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 deu 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.
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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 inclosos en l’apartat 1.d), així com 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.
Excepcionalment, i dins de l’assignació que estableix l’article 2, les comunitats
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla poden atorgar ajudes amb càrrec a
aquesta Línia COVID d’ajudes directes a empresaris o professionals i entitats
adscrites a activitats que es classifiquin en codis de la Classificació nacional
d’activitats econòmiques –CNAE 09– no inclosos en l’annex I que s’hagin vist
afectats particularment en l’àmbit del seu territori, justificades degudament en les
seves convocatòries.
6. No es pot concedir cap ajuda directa de les que recull aquest títol passat
el 31 de desembre de 2021».
Disposició final segona.

Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13.a i 14a de
la Constitució, que atribueixen a l’Estat, respectivament, les competències exclusives
sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i
d’hisenda general.
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Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 20 d’abril de 2021.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

https://www.boe.es
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