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I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA
3946 5/2021 Errege Lege Dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren pandemiari 

aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurriena.

I

COVID-19aren epidemiaren ondorioz, enpresa ez-finantzario (aurrerantzean, 
enpresak) eta autonomo askoren diru-sarrerak nabarmen murriztu dira. Ekoizpen-sarea 
babesteko eta ekonomian eragin estrukturala izan ez dezan, Estatuak hainbat neurri-
pakete zabaldu ditu enpresei eta autonomoei laguntzeko, Europako gainerako herrialdeen 
ildo berean. Lehenik eta behin, likidezia emanez, abal publikoa duten kredituen bidez eta 
zor nagusien (zerga arlokoak, kredituak itzultzekoak eta kotizazioak ordaintzekoak) 
luzamenduen bidez. Bigarrenik, haien kostu finko zein aldakorrak murrizteko ekintzak 
eginez, langileen soldatak eta kotizazio sozialak ordaintzeko zuzeneko laguntzen bidez, 
bai eta alokairuen ordainketa arintzeko hainbat neurriren bidez ere. Hirugarrenik, diru-
sarrerak emanez, langile autonomoentzako aparteko prestazio baten bidez eta autonomia-
erkidegoei eta Ceutako eta Melillako hiriei baliabideak transferituz, osasun- eta hezkuntza-
arloko ezohiko gastuei aurre egin ahal izan diezaieten eta beren lurralde-eremuan 
hartutako osasun arloko erabakiek gehien eragiten dieten enpresei zuzeneko laguntzak 
eman diezazkieten.

Zehazki, laguntzen zati handi bat enpresen eta autonomoen likidezia eta kaudimena 
zaintzera bideratu da. Ildo horretan, nabarmentzekoak dira Ekonomia Gaietako eta 
Transformazio Digitaleko Ministerioak emandako abal-lerroak, COVID-19aren eragin 
ekonomiko eta sozialari aurre egiteko presako eta ezohiko neurrien martxoaren 17ko 
8/2020 Errege Lege Dekretuaren eta Ekonomiaren suspertzea eta enplegua bultzatzeko 
premiazko neurrien uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez. Abal horiek, 
guztira, 140.000 milioi eurokoak dira; dagoeneko, haien bidez 120.000 milioi euro baino 
gehiagoko kreditua mobilizatu ahal izan da ekonomia osora, eta, hala pandemiari aurre 
egiteko behar den finantzaketa erraztu diete, batez ere enpresa txiki eta ertainei eta 
autonomoei, haiek eskuratu baitituzte Estatuaren abalaren bidez finantzatutako eragiketen 
% 98 baino gehiago.

Likideziari laguntzeko neurri horiek osatzeko, enpresa estrategikoen kaudimenari 
laguntzeko funtsa sortu zen uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez. Funts 
horrek 10.000 milioi euroko zuzkidura du, eta, Industria Partaidetzarako Estatuko 
Sozietatearen (SEPI) bidez kudeatuta, balantzeak indartzeko aukera ematen die 
Espainiako eta eskualdeko ekoizpen-sarerako estrategikoak diren eta funtsean 
bideragarriak diren baina COVID-19aren ondorioz aparteko kaudimen-arazoak dituzten eta 
bestelako kaudimen-iturririk ez duten enpresei.

Ildo beretik, abal publikoa duten maileguen gabealdiak eta epemuga handitu zituen 
Enpresa-kaudimena eta energiaren sektorea laguntzeko, eta zerga-arloko premiazko 
neurrien azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretuak. Eta Enpleguaren aldeko gizarte-
neurriak indartzen eta finkatzen dituen urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege Dekretuak 
aparteko estaldura publikoa zabaldu zuen Enplegua Aldi Baterako Erregulatzeko 
Espedienteetarako maiatzaren 31ra arte, pandemiaren hirugarren boladaren eragina 
gehien jasan duten sektoreetarako babes-eskema sendotuarekin; horrek Gizarte 
Segurantzarako hobariak jasotzen ditu langile guztientzat, lantokira itzuli zein ez, eta 
estaldura-araubidea aldizkako langile finkoei ere hedatu die, zeina bereziki garrantzitsua 
baita turismoaren arloan.

Oro har, erabakitako laguntzak BPGd-aren % 20koak izan ziren 2020an, banku-, 
zerga- eta gizarte-segurantzako luzamenduen, abal publikoen lerroen, zuzeneko 
dirulaguntza eta bestelako neurrien artean. Aurrekontu-eragina duten 2021erako 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
62. zenbakiaren euskarazko gehigarria  2021eko martxoaren 13a, larunbata  I. atala 2. or.

aurreikusitako COVID-19ari erantzuteko neurri diskrezionalek BPGd-aren % 2a gainditzen 
dute. Horiei zergak eta kotizazioak ordaintzeko indarrean dauden luzamenduak gehitu 
behar zaizkie, eta finantza-erakundeekiko kreditu publikoak, hipoteka-kredituak eta 
hipotekaz kanpoko kredituak itzultzeko luzamenduak eta kostuak arintzeko beste neurri 
batzuk ere bai.

Horrela, Europar Batasun osoan herritarren eskura laguntza gehien jarri dituen 
herrialdeetakoa da Espainia, eta pandemiaren eragin negatiboa konpentsatzeko ondorio 
eta gauzatze erreal handienetakoarekin, enplegua babesteari, enpresak berrindartzeari eta 
ekonomia osoaren likideziari dagokienez, eta, hala, finantza-egonkortasuna babestu eta 
ekonomia suspertzeko oinarri bat ezarri du.

Hala ere, pandemian hainbeste hilabete eman ondoren, 2021eko lehen hiruhilekoan 
osasun-krisia luzatu izanak eta mundu osoan haren hedapena geldiarazteko hartutako 
neurriek ekonomian izan dituzten ondorioek areagotu egin dute enpresen balantzeak 
nabarmen okertzeko eta gehiegizko zorpetzea areagotzeko arriskua, eta horrek urtearen 
bigarren zatitik aurrera suspertzea eta enplegua sortzea oztopa lezake.

Eragin makroekonomikoa izan dezaketen kaudimen-arazoei aldez aurretik erantzuteko, 
neurri osagarriak hartu behar dira pandemiak gehien eragiten dien sektore eta eremu 
geografiko jakin batzuetan jarduera-murrizketaren iraupen luzearen ondorioz diru-sarreren 
beherakada handia jasaten ari diren enpresa bideragarrien kaudimena indartzeko. Kasu 
gehienetan, ondarearen narriadura-arazoak dituzten enpresek ekonomikoki bideragarriak 
diren negozioak kudeatzen dituzte, pandemiaren aurretik oso errentagarriak ziren 
sektoreetan.

Errege lege-dekretu honen helburua, horrenbestez, anizkoitza da: ekoizpen-ehuna 
babestea, harik eta oraindik murrizketak dituzten sektoreetan konfiantza eta jarduera 
ekonomikoa berreskuratzeko aukera ematen duen txertaketa-ehunekoa lortu arte; 
Espainiako ekonomiaren susperraldia oztopatzen duen egiturazko eragin negatiboa 
saihestea; pandemiak gehien eragiten dien sektoreetan enplegua babestea; eta 
prebentzioz jardutea finantza publikoetan eta finantza-sistemaren balantzeetan eragin 
negatibo handiagoa saihesteko. Pandemia hasi zenetik Estatuak izan duen jardunaren 
ildotik, premiaz eta zehaztasunez ezarri nahi da jarduera-esparru arin bat, arazoei aurrea 
hartuko diena ekintza erreaktibo baten kostu publikoa eta pribatua minimizatzeko.

Testuinguru horretan, errege lege-dekretu honek babes-esparru indartu bat ematen du, 
dagoeneko hedatuta dauden izaera horizontaleko neurriez harago, pandemiaren 
iraupenagatik eta inpaktu ekonomikoagatik ahulenak izan daitezkeen enpresak, sektoreak 
eta lurraldeak babesteko eta laguntzeko baliabide-bolumen handia biltzen duena, likidezia 
eta kaudimena indartzeko eta ekonomia nazional osoaren gainzorpetzea saihesteko. 
Horrela, ekoizpen-sarea eta enplegua babestuko dira; inbertsioa bultzatuko da, eta 
Espainiako jarduera ekonomikoaren balioa modu ez-emankorrean suntsi dadin saihestuko 
da; horrek, dena den, ez du eragotziko datozen hilabeteetan enpresen eta sektoreen 
artean baliabideak berresleitzea.

Beraz, ez dira COVID-19aren krisia hasi aurretik bideragarriak ez ziren enpresak 
erreskatatzeko neurriak, baizik eta finantza-zailtasunak izan arren epe ertainerako plan 
egingarri bat eta negozio-eredu egoki bat izateagatik bideragarriak diren enpresak 
berreskuratu eta hazteko inbertsio modu bat.

Ezohiko eta denboran mugatutako politika publikoa proposatzen da, baina, aldi berean, 
errentagarritasunaren, arriskuaren eta garapen jasangarrian duen eraginaren irizpideekin 
egituratua; horrek lanpostuak ziurtatzen, ekoizpen-sarea mantentzen eta indartzen eta 
Espainiako ekonomiaren lehiakortasuna sustatzen lagunduko du.

Horrela, 11.000 milioi eurora arterainoko inbertsio publikoa mobilizatzeko neurri sorta 
bat egituratu da, lau jarduera-ildoren inguruan: zuzeneko laguntzak finantzatzeko, 
balantzeak berregituratzeko eta enpresak birkapitalizatzeko hiru funts gehigarri, eta zerga- 
eta konkurtso-luzamenduak luzatzea.

Lehenik eta behin, autonomo eta enpresentzako zuzeneko laguntzen COVID lerro berri 
bat sortzen da, 2020ko martxotik aurrerako zorpetzea murrizteko. Lerro horrek 7.000 milioi 
euroko zuzkidura izango du guztira, eta haren kargura zuzeneko laguntzak bideratuko 
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zaizkie pandemiaren eragin kaltegarriena jasan duten enpresa eta autonomoei. Zuzeneko 
laguntza horiek helburuari lotuak izango dira, zorra ordaintzeko eta hornitzaileei eta beste 
hartzekodun batzuei (finantzarioak zein ez-finantzarioak) ordainketak egiteko erabiliko dira, 
bai eta hautagarritzat jotzen diren autonomo eta enpresek sortutako kostu finkoak 
ordaintzeko ere (energia-hornidurarekin eta potentzia-aldaketarekin lotutakoak, kasu). Abal 
publikoa duen zorraren nominala murrizteak izango du lehentasuna, betiere zor horiek 
2020ko martxoaren 1etik aurrera sortu badira eta errege lege-dekretu hau indarrean sartu 
aurreko kontratuetatik badatoz.

Bigarrenik, arauak Gobernuari gaikuntza ematen dio abal publikoz hornitutako 
maileguak malgutzeko neurri gehigarriak har ditzan; horrela, finantzaketa hori bankuen eta 
bezeroen artean hitzartutako birfinantzaketa- eta berregituraketa-prozesuetan sartu ahal 
da, eta, horrenbestez, finantza-egonkortasuna babesten da. Horretarako, finantza-zorra 
berregituratzeko bigarren COVID lerroa sortzen da, 3.000 milioi eurokoa. Horren bidez, 
kaudimenari laguntzeko gainerako neurriak artikulatu ondoren, azken baliabide gisa, krisiak 
gehien kaltetutako enpresa eta autonomoentzako transferentzia bihurtu ahal izango da 
abal publikoaren zati bat, finantza-erakunde hartzekodunekin lortutako akordio baten 
barruan, betiere Ministro Kontseiluaren erabakian ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Halaber, sektore publikoaren bermearekin finantzazioa birfinantzatzeko eta 
berregituratzeko eragiketak antolaketa zehazteko eta enpresa eta sektoreen beharretara 
egokitzeko, Jardunbide Onen Kodearen edukia garatuko da, Ministroen Kontseiluaren 
erabakiaren bidez. Finantza-erakundeek sinatu ahal izango dute kodea, ezohiko egoera 
ekonomikoaren aurrean finantza-sektoreak erantzun egokia izan dezan, enpresa-
kaudimena indartzeko eta etorkizunari begira likidezia bermatzeko. Hartzekodun guztien 
jardun koordinatua funtsezkoa da enpresaren edo langile autonomoaren etorkizuneko 
bideragarritasuna bermatzeko helburuaren aurkako alde bakarreko ekintzak saihesteko.

Hirugarrenik, COVID-19aren ondoriozko kaudimen-arazoei aurre egin behar dieten eta 
Industria Partaidetzarako Estatuko Sozietateak (SEPI) enpresa eta eragiketa 
handiagoetarako kudeatutako funtsera sartu ezin diren eta aurreko paragrafoetan 
aurreikusitako neurriak artikulatu ondoren kapitala gehiago indartu behar duten enpresa 
bideragarriei laguntzeko beste funts bat sortu da: COVIDak eragindako enpresak 
birkapitalizatzeko Industria Funtsa, 1.000 milioi euroko zuzkidura duena; COFIDESek 
kudeatuko du (Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioari atxikita dago COFIDES, 
Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren bidez).

Laugarrenik eta azkenik, urte amaierara arte luzatzen dira konkurtso-prozesuak 
automatikoki abiaraztearen luzamenduak: hala, denbora-tarte gehigarri bat emango da, 
pandemiaren ondorioz zailtasun handiagoak dituzten enpresek ondare-oreka berrezarri 
ahal izan dezaten, eta, hala, beharrik gabeko konkurtsoan sar ez daitezen. Gainera, eutsi 
egiten zaie konkurtso-prozesua arintzeko hobekuntzei, eta, aldi berean, Espainiako 
konkurtso-araubidearen modernizazioa osatzen da, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2019/1023 (EB) Zuzentarauaren transposizioaren esparruan (Prebentziozko 
berregituraketa-esparruei, zorretatik salbuesteari eta desgaikuntzei buruzko eta 
berregituraketa-, kaudimengabezia- eta libratze-prozeduren eraginkortasuna handitzeko 
neurriei buruzko 2019ko ekainaren 20ko Zuzentaraua, zeinak Kaudimengabeziari buruzko 
2017/1132 (EB) Zuzentaraua aldatzen baitu).

Ildo beretik, interesik gabeko zerga-zorren atzerapena lau hilabetera luzatu da, eta 
Industriako Idazkaritza Nagusiak eta ETEek kudeatutako kreditu publikoak itzultzeko epeak 
luzatu dira.

Lehenik eta behin, laguntza zuzeneko neurriak nahikoak izango dira enpresa eta 
autonomo askoren kaudimen-arazoak konpontzeko eta enpresa bideragarrien jarduerari 
eusten laguntzeko. Beste kasu batzuetan, berregituraketa-neurriak beharrezkoak izan 
daitezke garrantzi handiagoko kaudimen-arazo puntualei aurre egiteko. Birkapitalizatzeko 
funts berriaren sorrerarekin osatzen da enpresa-kaudimena indartzeko tresna artikulatuen 
multzoa. Konkurtso-luzamenduak esparru egokia emango du 2021ean balantzeak aztertu 
eta indartzeko eta finantzak berregituratzeko prozesuari ekiteko, dagokion zuzentarauaren 
transposizioa dela-eta konkurtso-esparrua modernizatzearekin batera. Horrela, Errege 
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Lege Dekretuan jasotako neurri multzoari esker, kaudimen-arazoak dituzten enpresei 
lagundu ahal izango zaie, egoera arinenetatik hasi eta egoera larrienetaraino, betiere 
jarduerari eta enpleguari eusten laguntzeko helburuarekin.

II

Errege lege-dekretu honen I. tituluak autonomo eta enpresentzako zuzeneko laguntzen 
COVID lerroa sortzea aurreikusten du, sektore pribatuaren kaudimenari laguntzeko. 
Horretarako, helburuari lotutako zuzeneko laguntzak emango zaizkie enpresa eta 
autonomoei, kostu finkoak ordaintzeko (adibidez, energia-hornidurari eta eskatutako 
kontsumo- eta potentzia-ereduen aldaketei loturikoak), hornitzaileei ordaintzeko, jarduera 
ekonomikoaren ondoriozko zorrak murrizteko eta, gerakina geratuz gero, banku-
hartzekodunekiko zorrak murrizteko.

Lerroak 7.000 milioi euroko zuzkidura du guztira, eta bi konpartimentutan egituratzen 
da. Lehen konpartimentuak 5.000 milioi euroko zuzkidura du, eta Balear Uharteentzat eta 
Kanarientzat izan ezik, autonomia-erkidego guztientzat eta Ceutako eta Melillako hirientzat 
da; bigarren konpartimentua, berriz, 2.000 milioi euroko zuzkidura du, eta Balear 
Uharteetako eta Kanarietako autonomia-erkidegoentzat da.

Lehenengo konpartimentuko autonomia-erkidegoei egokituko zaien zenbatekoa 
REACT EU-ren esleipenaren proportzioan banatuko da, errentaren, langabeziaren eta 
gazteen langabeziaren adierazleetan oinarrituta. Bigarren konpartimentuaren kasuan, 
autonomia-erkidego bakoitzak 2020an termino garbietan afiliatuen beherakadan izandako 
pisuaren proportzioan banatuko da.

Bestalde, autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek dagozkien deialdiak 
egingo dituzte, beren lurraldeetan kokatutako hartzaileei zuzeneko laguntzak emateko. Era 
berean, eskabideak izapidetzeaz, kudeatzeaz eta ebazteaz, laguntzak ordaintzeaz eta 
ordaindu aurreko eta ondorengo kontrolez arduratuko dira.

Horrela, Espainian egoitza soziala duten autonomo eta enpresek, baldin eta 2020an 
urteko beren eragiketen bolumena gutxienez % 30 jaitsi bada, 2019arekin alderatuta, eta 
jarduera sartuta badute errege lege-dekretu honen I. eranskinean aurreikusitako Jarduera 
Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko (EJSN 09) koderen batean, zuzeneko laguntzak jaso 
ahal izango dituzte, honako helburu hauekin: zor-betebeharrak ordaintzea eta hornitzaileei 
eta beste hartzekodun batzuei (finantzarioak zein ez-finantzarioak) ordainketak egitea, bai 
eta sortutako kostu finkoak ordaintzeko ere, betiere betebehar horiek 2020ko martxoaren 
1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean sortu badira eta errege lege-dekretu hau indarrean 
sartu aurreko kontratuetatik badatoz. Zuzeneko laguntzen gehieneko zenbatekoak 
zehazteko irizpideak ezartzen dira, eta 2019 eta 2020 bitartean eragiketen bolumenak 
izandako beherakadaren arabera modulatzen dira.

Horrek guztiak eragin dinamizatzailea izango du Espainiako ekonomia-sare osoan. 
Zuzeneko laguntzak lortzen dituzten autonomo eta enpresen finantza-posizioa hobetzeaz 
gain, hornitzaileekin dituzten posizio hartzekodunak kitatzean, ekonomia osoari emango 
dizkio onura argiak neurri horrek.

Autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek jarraipena egingo dute eta 
kontrolatuko dute, halaber, azken hartzaileek zuzeneko laguntzak behar bezala erabiltzen 
dituztela.

Laguntza horiek, nolanahi ere, enpresek jarduerari eusteko eta dibidenduak ez 
banatzeko konpromisoaren mende egongo dira, kaudimena indartzen dutela eta, 
susperraldi ekonomikoaren testuinguruan, ekoizpen- eta enplegu-gaitasun handiagoa 
lortzen dutela bermatzeko.

Errege lege-dekretu honen II. tituluak tresna sorta bat jasotzen du, behar duten enpresa 
eta autonomoentzat abal publikoa duten kredituen finantza-hartzekodunek adostutako 
berregituraketa-prozesuak laguntzeko. Helburua, beraz, neurrien ondoriozko aurrekontu-
ahalegina pandemiak sortutako ezohiko jardueraren beherakadaren intentsitatearen eta 
iraupenaren ondorioz kaudimen-adierazleen narriadura iragankorra jasaten ari diren 
enpresa bideragarrietan kontzentratzea da.
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Neurri horiek osatu egiten dituzte orain arte hartutakoak, hala nola, Kreditu Ofizialeko 
Institutuaren (KOI) eta Esportaziorako Kreditu Aseguruen Espainiako Konpainiaren 
(CESCE) bidez bideratutako abalen lerroak, edo Compañía Española de Reafianzamiento 
SA (CERSA) enpresaren jarduera indartzen dute. Hala, finantza-osasuneko gutxieneko 
baldintza batzuk betetzen zituzten enpresa eta autonomo guztientzako abalen izaera 
orokorraren aurrean, kasu honetan neurrien aplikazio-eremu subjektiboa honako kasu 
honetara mugatuko da: abalatutako finantzaketarekin lotutako neurri gehigarriak benetan 
behar dituzten enpresetara, COVID-19aren ondorioz narriatu den negozio bideragarriaren 
kaudimena bermatzeko. Horrenbestez, errege lege-dekretu honen titulu honetan jasotako 
kaudimen-neurriak selektiboak dira, bai haien helburuari dagokionez (kaudimen-arazo 
puntualak dituzten enpresa bideragarrien finantza-karga arintzea), bai haien aplikazio-
eremuari dagokionez (behar duten eta abalatutako beren maileguen gaineko laguntza 
publikoko neurri horiei esker beren kaudimena leheneratu dezaketen enpresa eta 
autonomoei mugatuta).

Neurrietarako hauta daitezkeen enpresa eta autonomoen ezaugarriak ondorengo arau-
garapenean zehaztuko dira, Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez. Nolanahi ere, 
hautagarriak izan daitezen, enpresak edo autonomoak epeak eta gabeziak aldez aurretik 
luzatzeko neurriak (azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretuan jasotakoak) eskatuak 
izan behar ditu, aplikagarri bazaio eta eskaera egiteko epea indarrean badago.

Errege lege-dekretu honen II. tituluan jasotako neurriek abalatutako finantzaketaren 
inguruan jarduteko hiru maila ezartzen dituzte, enpresa-kaudimena indartzeko. Lehen 
maila 2020ko martxoaren 17tik aurrera abal publikoarekin emandako maileguen epemuga 
luzatzeko aukera da, azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretua aplikatuz egindakotik 
harago. Abal publikoa duten maileguen epemuga gehigarria nahikoa ez den enpresentzat, 
bigarren mailako neurri gisa, mailegu horiek partaidetza-mailegu bihurtzeko aukera 
planteatzen da, abal publikoaren estaldurari eutsita. Neurri horren bidez, enpresa 
onuradunen baliabide propioak indartu egingo dira, partaidetza-maileguek kapitalaren 
tratamendu baliokidea baitute merkataritza-ondorioetarako. Azkenik, finantza-tresnen 
multzo hori azken baliabideko ohiz kanpoko neurri batek osatuko luke: autonomo eta 
enpresei transferentziak egitea, pandemian zehar hartutako finantzazio abalatuaren 
printzipala murrizteko.

Laguntza horiek Finantza-zorra berregituratzeko COVID lerro berri baten kargura 
finantzatuko dira, eta gehienez 3.000 milioi euroko zuzkidura izango du. Transferentzia 
horiek Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez finkatutako hautagarritasun-baldintzak 
betetzen dituzten enpresa eta autonomoen alde bakarrik egin ahal izango dira, finantza-
erakunde hartzekodunekin aurrez adostutako zorren birnegoziazio-prozesu baten barruan. 
Horrenbestez, birnegoziazio-prozesu horren barruan, finantza-erakunde hartzekodunek 
maileguaren ordaintzeke dagoen printzipalaren murrizketatik dagokien zatia hartuko dute 
beren gain.

Era berean, Ministroen Kontseiluaren erabaki horrek errege lege-dekretu honen bidez 
sortutako Jardunbide Onen Kodearen ezaugarriak jasoko ditu. Kreditu-erakundeak edo 
abal publikoz hornitutako finantzaketa eman duen beste edozein erakunde atxiki ahal 
izango zaio kodeari. Kode horretan jasotako baldintzek finantza-sektorea gehiegizko 
zorpetze-arazo puntualak dituzten enpresa bideragarrien laguntzan eta baliabide publikoen 
erabilera egokian inplikatzen dela zainduko dute. Gainera, kode honetan jasoko dira kode 
honi atxikitako erakundeen arteko koordinazio-irizpideak, hautagarritzat jotzen diren 
enpresei eta autonomoei laguntzeko neurrien aplikazioan, hori funtsezkoa baita enpresa 
edo langile autonomoaren bideragarritasuna indartzeko helburuari aurka egiten dioten edo 
arriskuan jartzen dioten alde bakarreko ekintzak saihesteko.

Errege lege-dekretuaren II. tituluak, gainera, martxoaren 17ko 8/2020 eta uztailaren 
3ko 25/2020 errege lege-dekretuen babesean askatutako abalak berreskuratzeko 
prozeduraren xehetasuna jasotzen du, baldin eta betearazi egiten badira. Kasuan kasuko 
abal-lerroen tarteak mobilizatzeko baimena eman duten Ministroen Kontseiluaren 
erabakiek zehaztu dute eragiketa bakoitzean emandako abalaren gehieneko ehunekoa. 
Era berean, akordio horiek pari passu klausula jasotzen dute. Klausula horren arabera, 
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abalatutako eragiketak ez ordaintzearen ondorioz galerak gertatzen badira eta, ondorioz, 
abala betearazten bada, Estatuak eta finantza-erakundeek abalaren estaldura-mailaren 
proportzioan hartuko dituzte beren gain.

Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak araubide juridiko osagarria du, 
Estatuak emandako abalei aplikatzekoa. Araubide hori da aplikatzekoa, salbu eta abalak 
baimentzen dituen legeak espresuki beste araubide bat jasotzen badu. Zehazki, 116 bis 
artikuluak, aipatutako legearen 10.1 artikuluarekin lotuta, autotutoretza administratiboko 
araubide bat ezartzen du Estatuko Administrazio Orokorraren eskubide diren kopuruak 
kobratzeko, eta tributuetarako ezarritako prerrogatiba-sistema esleitzen du.

Araubide horretatik ondorioztatzekoa da, ez ordaintzea gauzatuz gero, Estatuak 
finantza-erakundeari abalatutako eta ordaindutako zenbatekoa berreskuratzeko ekintzei 
ekin beharko liekeela. Horren ondorioz, Estatuko zerbitzuek beren gain hartuko lituzkete 
berreskuratze horretarako prozedurak, administrazio-prozedurari jarraituz. Aldi berean, 
finantza-erakundeak bere prozedurak jarraituko lituzke, ordenamendu juridiko zibilean eta 
merkataritzakoan aurreikusitakoak.

Bi prozeduren gainjartzea disfuntzionala izan liteke, batez ere berreskuratutako 
zenbatekoa bi hartzekodunen artean partekatu behar denean, aipatutako pari passu 
klausularen arabera.

Egoera horretan, eta egoeraren salbuespenaren esparruan, komenigarritzat jotzen da 
Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrean modu osagarrian aurreikusitako 
abalak berreskuratzeko eta kobratzeko araubidearen eta prozeduren aplikazioa bertan 
behera uztea, eta berreskuratze-prozedurak finantza-erakunde emaileei agintzea. Horrek 
guztiak ez ditu eragozten interes-gatazkak prebenitzeko ezar daitezkeen kontrol- eta 
kudeaketa-prozedurak.

Azkenik, fidatzaileak hartzekodun finkatuaren lekuan subrogatzeko Konkurtso 
Legearen testu bategina onartzen duen maiatzaren 5eko 1/2020 Legegintzako Errege 
Dekretuan aurreikusitakoa aplikatuz, Estatuak emandako abalak exekutatuz gero izan 
ditzakeen kredituen lehentasun- eta pribilegio-maila argitzen da.

III

Errege lege-dekretu honen III. tituluan, «COVIDak eragindako enpresak 
birkapitalizatzeko funtsa» sortzen da. Funtsak ez du nortasun juridikorik, eta Ministroen 
Kontseiluaren erabaki bidez zehaztuko da haren definizioa.

Izan ere, funts horrek 1.000 milioi euroko zuzkidura du, eta tamaina handiagoko 
enpresa estrategikoak birkapitalizatzeko SEPIk kudeatutako funtsa osatzea du xede, epe 
ertain eta luzera bideragarriak izan arren pandemiak beren balantzeetan eta merkatuetan 
dituen ondorioen eraginpean dauden tamaina ertaineko enpresen kaudimena indartuz eta 
arin eta eraginkortasunez berreskuratuz.

COVIDak eragindako enpresak birkapitalizatzeko funtsak zorpetzeko zenbait finantza-
tresna, kapitala eta kuasi-kapitala izango ditu enpresei laguntzeko, eta oreka bilatuko du 
arriskuaren, errendimenduaren eta baliabide publikoen erabileraren artean, hartara 
proiektu bideragarriei laguntzeko. Halaber, eragiketek Estatuak enpresen etorkizuneko 
etekinetan parte hartzeko tresnak izango dituzte berekin, bai eta irteera-estrategia bat ere, 
funtsak aldi baterako izaera baitu, 8 urtekoa, hain zuzen ere.

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES SA SME Estatuaren 
merkataritza-sozietateak kudeatuko du funtsa. Estatuaren merkataritza-sozietate anonimo 
bat da, partaidetza publiko-pribatukoa, eta 20 urte baino gehiagoko esperientzia du 
Estatuaren beste funts batzuk kudeatzen, horiek ere nortasun juridikorik gabeak.

Bestalde, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak kudeatzen dituen 
finantzaketa-programak pandemiaren ondoriozko egungo egoera ekonomikora egokitzeko 
(inbertsioak gauzatzeko eta justifikatzeko epeei eta maileguen birfinantzaketari 
dagokienez), enpresei laguntzeko 2020an onartu ziren zenbait neurriri helduko zaie berriro, 
eta, epemuga hurbil dutenez, horiek luzatzea edo hobetzea proposatzen da.
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Hala, enpresen kaudimena indartzeko eta diruz lagundutako proiektuak betetzeko 
malgutasun handiagoa emateko, lehenengo xedapen gehigarriak aukera ematen du, 
onuradunak hala eskatuta eta ohiz kanpoko izaeraz, Industriarako eta ETEetarako 
Idazkaritza Nagusiaren laguntzen edo finantzaketaren onuradun diren eta lehendik ere 
gauzatze-epea luzatu zitzaien industria-proiektuak gauzatzeko eta justifikatzeko epeak 
luzatzeko, baldin eta COVID-19aren krisiaren ondoriozko alarma-egoerei zuzenean 
lotutako gerora gertatutako gorabeherak alegatzen badira.

Horrela, pandemiaren ondoriozko krisiak sortutako kausa horiei egotz dakizkiekeen 
ez-betetzeak saihestu nahi dira, COVID-19ari aurre egiteko esparru sozial eta ekonomikoan 
premiazko neurri osagarriak hartzen dituen martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege 
Dekretuaren 54. artikuluaren bidez lehen alarma-egoera indarrean egon zen bitartean 
sartu zen hedapenaren antzeko mekanismo batekin. Era berean, azken xedapenetako 
laugarrenak errege lege dekretu horren 39. artikulua aldatzen du (zeinak Industriarako eta 
ETEetarako Idazkaritza Nagusiaren maileguak birfinantzatzeko aukera eman baitzuen), 
artikulu horrek gaitutako birfinantzaketaren kudeaketan lortutako esperientzian oinarritutako 
aldaketa teknikoak sartzeko.

Bestalde, martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuak, 41. artikuluan, urtebetez 
eten zuen Emprendetur maileguei dagozkien interesen eta amortizazioen ordainketa, 
2020ko apirilaren 2tik 2021eko apirilaren 2ra. Emprendetur programa 2012tik 2016ra 
bitartean egin zen, eta mailegu askok 2020an artean amortizatzeko zuten azken kuota. 
Hori dela eta, konkurtso-adierazpena saihesteko, ordainketa urtebetez luzatzea erabaki 
zen, turismo-sektorearen geldialdia ikusita. Bigarren alarma-egoeraren babesean 
emandako euste-neurriek turismo-sektorean izan duten eragina kontuan hartuta, errege 
lege-dekretu honen bigarren xedapen gehigarriak beste urtebetez luzatzen du mailegu 
horiei dagozkien interesen eta amortizazioen ordainketaren etetea.

IV

Azken xedapenetako bosgarrenaren bidez, Konkurtso Legearen testu bategina 
onartzen duen maiatzaren 5eko 1/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren xedapen 
indargabetzaile bakarraren 2. paragrafoaren j) letra aldatzen da, nazioartekotzeko zedulen 
eta bonuen edukitzaileak tradizioz onuradun ziren jaulkitzailearen konkurtso-kasuetan 
pribilegio bereziari eusteko.

Pribilegio horrek balioa du rating kantuetan eta, horrenbestez, nazioartekotzeko zedula 
eta bonuen kokatze- eta kotizazio-prezioan. Tradizioz, erakunde handi batzuen 
nazioartekotze-zedula eta -bonuek denik eta kreditu-kalifikazio handiena dute, eta, 
zenbaitetan, erakundearen beraren kalifikazioa baino maila batzuk gorago ere badaude.

Komeni da ziurtatzea nazioartekotze-zedula eta -bonuak jaulki ziren unean ezarritako 
pribilegioaren onuradunak direla. Nazioartekotze-zedulak kreditu-erakundeek jaulkitako 
finantzaketa-tresna dira, eta esportaziorako kreditu-agentziek bermatutako esportazio-
kredituak ditu estaldura-aktibo. Mota horretako finantza-tresnek kreditu-kalifikazio altua 
dute, maiz samar jaulkitzen dituen erakundearena baino hobea, eta deskontagarriak dira 
Europako Banku Zentralaren aurrean. Konkurtso-araudiak pribilegio berezia eman die beti 
beste hartzekodun batzuen aurrean, konkurtsoa izanez gero, hipoteka-zedulei bezala. Hala 
ere, nahi gabe, maiatzaren 5eko 1/2020 Legegintzako Errege Dekretuak ezabatu egin 
zuen pribilegio hori ematen zuen xedapena. Pribilegio berezi hori aitortzean edozein 
atzerapen izanez gero, horrelako tresnak enplegatzeko merkatua aldi baterako geldiaraz 
liteke, eta nazioartekotze-zedulak eta -bonuak jaulkitzen dituzten erakundeentzat kostua 
izan lezake.

Bestalde, azken xedapenetako zazpigarrenak aldatu egiten du Justizia 
Administrazioaren esparruan COVID-19ari aurre egiteko neurri prozesalen eta antolaketa-
neurrien irailaren 18ko 3/2020 Legea, lege horren konkurtso-esparruko zenbait neurriren 
indarraldia zabaltzeko.

Lege horrek zenbait neurri hartu zituen, konkurtsoa automatikoki deklaratzea edo 
likidazio fasea irekitzea saihesteko COVID-19aren osasun-krisia baino lehen bideragarriak 
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ziren eta hitzarmen batetik, ordainketen judizioz kanpoko akordio batetik edo 
birfinantzaketa-akordio batetik eratorritako obligazioen ordainketa egunean mantentzen 
zuten enpresa, profesional eta autonomoen kasuan, eta, hala, gerta zitekeen kate-efektu 
bat saihestu zuen, baita horrek ekonomia osoan izango zuen eragin negatiboa ere.

Pandemiak sortutako egoerak denboran dirauenez, ezinbestekoa da enpresa horiek, 
merkatuko baldintza normaletan bideragarriak izango liratekeenak (funtzionamenduan 
dagoen balioa likidazio-balioa baino handiagoa), beren jarduerarekin jarraitzeko legezko 
tresnak izatea, edo, hala badagokio, hartzekodunekin negoziatzeko, hartara merkatuan 
jarrai dezaten eta enpleguari euts diezaioten egoera gainditutakoan.

Sistema ekonomiko osoaren jarraitutasuna eta kaudimena indartzeko eta pandemiak 
gehien eragiten dien sektoreetan enpresen finantza-baldintzak berregituratzen edo berriz 
negoziatzen diren bitartean finantza-egonkortasuna bermatzeko, konkurtso-esparruari 
buruzko ezohiko neurri horietako zenbaiten indarraldia zabaltzen da, dagokion 
zuzentarauaren transposizioaren esparruan sistema modernizatzen den bitartean. Azken 
helburua da enpresei finantza-egoera orekatzen laguntzea, errege lege-dekretu honetan 
aurreikusitako tresnak erabiliz, haien balantzeak sendotuz, zorra birfinantzatuz edo 
berregituratuz, eta, horrela, beharrezkoa ez den kaudimengabezia-egoera saihestuz, 
hargatik enpresen edo sektoreen artean baliabideak berresleitzea eragotzi gabe, eta 
kaudimenari laguntzeko aplikatutako neurrien bidez bideragarritasuna lehengoratu ezin 
zaien enpresen konkurtso-prozedurak, hitzarmenen aldaketak, birnegoziazioak edo 
berregituratzeak abian jartzea eragotzi gabe.

Hala, lehenik eta behin, errege lege-dekretu honetan jasotako neurrien osagarri gisa, 
2021eko abenduaren 31ra arte luzatzen da kaudimengabezia-egoeran dagoen zordunaren 
konkurtso-adierazpena eskatzeko betebeharraren salbuespena eta hartzekodunek 
aurkezten dituzten nahitaezko konkurtso-eskaeren izapidetzea ez onartzea. Argitzen da, 
halaber, zordunak borondatezko konkurtsoaren deklarazioa eskatzeko duen bi hilabeteko 
epea betebehar hori eteteko epea amaitzen den egunetik aurrera zenbatu behar dela.

Bigarrenik, neurri batzuk hartzen dira hitzarmenen bat, ordainketen judizioz kanpoko 
akordioren bat edo homologatutako birfinantzaketa-akordioren bat betetzeko zailtasunak 
dituzten enpresa, profesional eta autonomoek hura aldatzeko aukera izatea errazteko eta 
sustatzeko.

Zordun horiei dagokienez, alde batetik, atzeratu egiten da likidazio fasea irekitzea 
eskatzeko betebeharra, baldin eta hitzarmena indarrean dagoen bitartean zordunak badaki 
ezin dituela bete hitzemandako ordainketak eta hitzarmena onartu ondoren hartutako 
betebeharrak, betiere, zordunak hitzarmena aldatzeko proposamena aurkezten badu eta 
epe jakin batean izapidetzeko onartzen bada.

Bestalde, erraztu egiten da hitzarmena, ordainketen judizioz kanpoko akordioa edo 
homologatutako birfinantzaketa-akordioa aldatzea. Azken horiei dagokienez, 2021eko 
abenduaren 31ra arte, zordunak indarrean dagoen akordioaren aldaketa bat edo akordio 
berri bat aurkezteko aukera baimentzen da, hura homologatu zenetik urtebete igaro 
beharrik gabe, eta, horrela, negoziazioa eta hartzekodunekiko birfinantzaketa-akordioak 
sustatzen dira. Homologatu zirenetik urtebete igaro beharrik gabe birfinantzaketa-akordioak 
berriz negoziatzeko aukera hori, indarrean zegoen 2021eko martxoaren 14ra arte 
homologatutako akordio guztietarako, homologazio-data edozein izanda ere.

Horretaz gain, hartzekodun batek eskaera aurkezten badu birfinantzaketa-akordioa, 
hitzarmena edo ordainketen judizioz kanpoko akordioa ez betetzeagatik, hura izapidetzeko 
ez onartzea aurreikusten da, eta beste akordio edo hitzarmen bat berriz negoziatzeko epea 
ematen da. Araubide hori indarrean zegoen 2021eko urtarrilaren 31ra arte aurkeztutako 
ez-betetze eskaeretarako, eta enpresa berri, profesional eta autonomoei aplikatzen zaie, 
data horretatik 2021eko irailaren 30era arte. Epe horretan, epaitegiek ez dituzte izapiderako 
onartuko hartzekodunek tarte horretan aurkeztutako ez-betetzeen deklarazioak, hartara 
berriro negozia daitezen.

Azkenik, konkurtso-prozesua arintzeko zenbait arau ezarri dira, hala nola langileen 
eskubideak babesteko, enpresaren jarraitutasunari eusteko eta ondasunen eta eskubideen 
balioari eusteko jarduketa jakin batzuen lehentasunezko izapidetzea, bai eta zenbait 
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egintza eta intzidente sinplifikatzea ere, ondasunen enkanteak kasu, merkataritza-arloko 
eta lehen auzialdiko epaitegien funtzionamendua errazteko. Halaber, masa aktiboa berriro 
sartzeko intzidenteak malgutu dira, fase erkidea ixtea errazte aldera, eta likidazio fasean 
masa aktiboa besterentzeko modua aldatu da, bi kasuetan, ondasunek beren balioa gal ez 
dezaten konkurtsoaren izapidetzean izandako atzerapenagatik, eta hartzekodunei 
kredituak asetzea errazteko eta, ahal den neurrian, eratorritako kaudimengabeziak 
saihesteko.

V

Azken xedapenetako seigarrenak uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege Dekretua 
aldatzen du, eta argitzen du Altxor Publikoak enpresa estrategikoen kaudimenari 
laguntzeko funtsa eskatzen duten enpresek administrazio-organoan parte hartzeagatik 
jasotzen dituela ordainsariak, baldin eta parte-hartze hori enplegatu publiko batek betetzen 
badu; beraz, pertsonalki jaso ahal izango dira kasuan kasuko arrazoi tekniko eta 
profesionalak kontuan hartuta, Funtsaren Kontseilu Kudeatzaileak izendatutakoak ez 
badira enplegatu publikoak.

VI

Azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretuak 2021. urterako zabaldu zituen 
martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren V. kapituluan jasotako zenbait neurri.

Arau honek ezinbestekotzat jo du Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina 
onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan araututako kapital-
sozietate guztiek eta zuzenbide pribatuko gainerako pertsona juridikoek (sozietate zibilak, 
kooperatiba-sozietateak eta elkarteak) bitarteko telematikoak erabiltzen jarraitu ahal izatea 
2021eko ekitaldian, ezin izan badituzte beren estatutu sozialak aldatu batzar orokorra edo 
bazkideen batzarrak bitarteko horien bidez egin ahal izateko, eta horrela bermatzen ditu 
batzarra edo biltzarra egiten den tokira fisikoki bertaratu ezin diren bazkide edo kide 
gutxiengodunen eskubideak.

Arrazoi horiexek berek justifikatzen dute orain zalantza oro argitzea 2021ean batzar 
telematiko hutsak egiteko aukerari buruz, 8/2020 Errege Lege Dekretua indarrean egon 
den artean bitarteko horiek erabiltzeko eskatu diren berme berberekin, azken xedapenetako 
zortzigarrenean jasotzen den bezala.

VII

Azken xedapenetako bigarrenak indartu egiten du herritarrak eta inbertitzaileak 
babesteko lege-esparrua, eremu digitaleko finantza-tresna eta -aktibo berrien publizitateari 
dagokionez.

Kriptoaktiboek (erregistro banatuen teknologiaren edo antzeko baten bidez elektronikoki 
transferitu eta biltegiratu daitezkeen balio edo eskubideen irudikapen digitaltzat hartuta) 
gero eta presentzia handiagoa dute gure finantza-sisteman, eta oraindik ez dago berariazko 
arau-esparru egokirik Europa mailan.

Gaur egun, teknologia horiek zenbait arrisku dituzte. Lehenik eta behin, eragiketak 
modu anonimoan egiteko aukera ematen dute, eta horrek legez kanpoko helburuetarako 
erabiltzea errazten du. Bigarrenik, bezeroen kriptoaktiboekin lotutako gakoak behar bezala 
zaintzea funtsezkoa da aktibo horien gaineko zerbitzuak emateko eta bezeroak babesteko. 
Hirugarrenik, gero eta maizago eskaintzen zaizkie inbertsio-produktu gisa, bai inbertsiogile 
espezializatuei bai publiko orokorrari.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) eta Espainiako Bankuak komunikatu 
bateratu bat argitaratu zuten 2021eko otsailaren 9an, eta lehenago beste bat 2018an, 
aktibo mota berri horiek finantza-sistemako parte-hartzaileentzat eta, oso bereziki, 
inbertitzaile txikientzat dakartzaten arriskuez ohartarazteko. Komunikatuak inbertsio horien 
konplexutasuna, hegakortasuna eta izan dezaketen likidezia eza azpimarratzen ditu.
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Ildo horretan, eta inbertitzailearen babesa indartzeko, azken xedapenetako bigarrenean 
240 bis artikulu berria sartu da Balore Merkatuaren Legearen Testu Bategina onartzen 
duen urriaren 23ko 4/2015 Legegintzako Errege Dekretuan, Balore Merkatuaren Batzorde 
Nazionalari eskumenak emateko kriptoaktiboen eta inbertsio-proposamen gisa eskaintzen 
diren Balore Merkatuaren Legearen arautzetik kanpoko beste aktibo eta tresna batzuen 
publizitatea administrazio-kontrolaren mende egon dadin. Halaber, CNMVri ahalmena 
ematen zaio zirkular bidez bai eremu objektiboa eta subjektiboa bai aplikatuko diren 
kontrol-mekanismoak eta -prozedurak garatzeko ere.

VIII

Hirugarren xedapen gehigarriak, errege lege-dekretu honetan kaudimenari laguntzeko 
hartutako ezohiko neurrien babesean, ezartzen du zerga-arloan ezarritako tributuen 
ordainketa geroratzeengatik berandutze-interesik sortuko ez den aldia lau hilabetera 
luzatzen dela; aldi hori ezarria zegoen jada Turismoaren sektorea, ostalaritza eta 
merkataritza laguntzeko eta zerga-arloko premiazko neurrien abenduaren 22ko 35/2020 
Errege Lege Dekretuan.

Aurrekoarekin bat etorrita, xedapen indargabetzaile bakarraren bidez, zerga-zorren 
geroratzea arautzen zuen abenduaren 22ko 35/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikulua 
indargabetuta geratzen da, interesik gabeko geroratzeak 3 hilabetetik 4ra luzatzeko.

IX

Laugarren, bosgarren eta seigarren xedapen gehigarriek irizpide orokorrak ezartzen 
dituzte enpresen eta autonomoen hautagarritasun-baldintzei, Europar Batasuneko estatu-
laguntzen araudiari eta errege lege-dekretu honetan aurreikusitako neurriak zordunak 
behar ez bezala aplikatzearen ondorioei dagokienez.

Era berean, zazpigarren xedapen gehigarriak ezartzen du ezen errege lege-dekretu 
honen I. eta II. tituluetan jasotako funtsen arteko kreditu-transferentzia ezarri ahal izango 
dela Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez.

X

Espainiako Konstituzioaren 86. artikuluaren arabera, Gobernuak lege-dekretuak eman 
ditzake, «premia apartekoa eta presakoa egonez gero», baldin eta xedapenok ez badute 
eraginik, ez Estatuaren oinarrizko erakundeen antolamenduan, ez Konstituzioaren I. 
tituluak arautzen dituen herritarren eskubide, betebehar eta askatasunetan, ez autonomia-
erkidegoen araubidean, ez hauteskunde-zuzenbide orokorrean. Horrenbestez, arau hau 
ondo zedarritutako tresna bat da, eta egokitasunaren eta beharraren gaineko iritzi politikoak 
tarte zabala du, betiere ezinbesteko presazko egoera baten aurrean emaitza jakin bat 
lortzera bideratuta badago.

Errege lege-dekretua, Konstituzioaren arabera, tresna zilegia da, baina, horretarako, 
Konstituzio Auzitegiak behin eta berriro eskatu bezala (6/1983 epaia, otsailaren 4koa, 5. 
oinarria; 11/2002 epaia, urtarrilaren 17koa, 4. oinarria; 137/2003 epaia, uztailaren 3koa, 3. 
oinarria; 189/2005 epaia, uztailaren 7koa, 3. oinarria; 68/2007 epaia, 10. oinarria, eta 
137/2011 epaia, 7. oinarria), presako legegintza justifikatzen duen xedea egoera jakin 
batean laguntzea izan behar da, Gobernuaren helburuen barruan laguntzea betiere, 
aurreikusten zailak diren arrazoiengatik araudia berehala ematea eskatzen duen egoera 
batean —esan nahi baita ohiko bidea erabilita edo legeen izapidetze parlamentariorako 
presako prozedura erabilita beharko litzatekeena baino epe laburragoan—, eta errege 
lege-dekretua are tresna zilegiagoa da prozedura hori zehaztea Gobernuaren esku ez 
dagoenean.

Beraz, ziurtatuta geratu behar da badela «ezinbesteko lotura bat zehaztutako presako 
egoeraren eta egoera hori konpontzen laguntzeko neurri zehatzaren artean (Konstituzio 
Auzitegiaren epaiak: 29/1982 epaia, maiatzaren 31koa, 3. oinarri juridikoa; 182/1997 epaia, 
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urriaren 20koa, 3. oinarri juridikoa, eta 137/2003 epaia, uztailaren 3koa, 4. oinarri 
juridikoa)».

Argi dago gure herrialdeak nazioarteko garrantziko osasun publikoko larrialdia dela-eta 
aurrean duen egoera eta alarma-egoera bigarren aldiz deklaratzea eta hura luzatzea 
nahikoa arrazoi direla enpresa-kaudimenari laguntzeko hainbat neurri hartzeko aparteko 
eta presako beharrizana justifikatzeko.

Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia finkatuaren arabera (Konstituzio Auzitegiaren 
maiatzaren 31ko 29/1982 Epaiko 3. OJ), Espainiako Konstituzioaren 86.1 artikuluko 
aurrekontu gaitzailearen kontrolak eskatzen du, lehenik, Gobernuak definizio «esplizitu eta 
arrazoitua» egin dezala, eta, bigarrenik, «zentzuzko lotura» egon dadila definitutako 
egoeraren eta lege-dekretuan hartzen diren neurrien artean.

Arau honetan jasotako neurriak pandemia-egoera honetan sortzen dira, eta, egoera 
horretan, ezinbestekoa da azkar erantzutea, neurri ekonomiko eta juridikoak hartuz, 
eraginkortasuna ziurtatzeko. Neurri hauek berehala onartzearekin lortu nahi diren 
helburuak ezin izango lirateke lortu lege-proiektu bat presazko prozeduraren bidez 
izapidetuz, eta, horrenbestez, guztiz justifikatuta dago errege lege-dekretura jotzea, hura 
gaitzen duen aurrekontuaren konkurrentziaren ikuspegitik.

Errege lege-dekretu honen neurriek gure herrialdeko enpresa-sarea eta autonomoak 
babestera bideratzen dituzte ahaleginak. Horregatik, arestian aipatutako neurriez gain, 
beste zenbait neurri gehitzen dira, pandemiak eragindako jardueraren aparteko jaitsieraren 
intentsitatearen eta iraupenaren ondorioz beren kaudimen-adierazleen narriadura 
iragankorra jasaten ari diren enpresen bideragarritasuna ahalbidetzeko.

Neurri horiez gain, badaude beste batzuk ere, aurreko arau batzuetan hartutako 
zenbait neurri luzatzea helburu dutenak, neurri horiek eraginkorrak direla frogatu baita.

Azaldu berri diren egokitasun-arrazoiek erakusten dute errege lege-dekretu hau 
onartzeak ez duela esan nahi inolaz ere konstituzio-tresna hori abusuz edo modu 
arbitrarioan erabili denik (Konstituzio Auzitegiaren epaiak: 61/2018, ekainaren 7koa, 4. 
oinarri juridikoa; 100/2012, maiatzaren 8koa, 8. oinarri juridikoa; 237/2012, abenduaren 
13koa, 4. oinarri juridikoa; 39/2013, otsailaren 14koa, 5. oinarri juridikoa). Aitzitik, 
azaldutako arrazoi guztiek luze-zabal eta arrazoituta justifikatzen dute arau hau onartzea. 
Horretarako, Konstituzio Auzitegiak 2021eko urtarrilaren 28an emandako epaiak (2577-
2020 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa) argi adierazten du doktrina konstituzionalak 
honako hau ezarri duela: «neurri baten premia bereziaren eta presaren balorazioak ez 
duela zertan loturik egon ustekabeari edo are Gobernuak neurri hori lehenago hartu ez 
izanari, baldin eta egoera benetan salbuespenezkoa bada» (Konstituzio Auzitegiaren 
1/2012 epaia, urtarrilaren 13koa, 6. OJ), izan ere, «hemen benetan aintzat hartu behar 
duguna ez baita zergatik gertatu diren presako legegintza justifikatzen duten inguruabarrak, 
baizik eta inguruabar horiek egiaz gertatu diren ala ez» (Konstituzio Auzitegiaren 1 1/2002 
epaia, urtarrilaren 17koa, 6. oinarri juridikoa, eta 68/2007 epaia, martxoaren 28koa, 8. OJ),

Esan behar da, gainera, errege lege-dekretu honek ez duela eraginik izango Estatuaren 
oinarrizko erakundeen antolamenduan eta Konstituzioaren I. tituluak arautzen dituen 
herritarren eskubide, eginbehar eta askatasunetan, ezta autonomia-erkidegoen araubidean 
eta hauteskundeei buruzko zuzenbide orokorrean ere.

Gainerakoan, errege lege-dekretu honek bete egiten ditu Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan 
jasotzen diren erregulazio onaren printzipioak.

Hala, bete egiten da premiaren printzipioa, zeina guztiz justifikatuta geratu baita. 
Segurtasun juridikoaren, proportzionaltasunaren eta eraginkortasunaren printzipioak ere 
betetzen dira, eta nabarmentzen da neurriak ordenamendu juridikoarekin bat datozela eta 
haiekin aukerarik onena egiten dela salbuespenezko egoera ikusita, aurrez aipatutako 
helburuak lortzeko behar den eta ezinbestekoa den erregulazioa biltzen baitute.

Gardentasun-printzipioari dagokionez, errege lege-dekretua denez, ez da beharrezkoa 
aurretik kontsulta publikoa egitea, eta entzunaldi-izapidea eta informazio publikoaren 
izapidea ere ez dira behar, Gobernuari buruzko azaroaren 27ko 50/1997 Legearen 26.11 
artikuluan xedatutakoari jarraituz.
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Azkenik, efizientzia-printzipioari dagokionez, behar-beharrezkoak diren kargak baino 
ez dira ezartzen.

Errege lege-dekretu honek hitzaurrea eta xedapen atala ditu, honela egituratuta: 17 
artikulu, 7 xedapen gehigarri, 2 xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bakarra, 11 
azken xedapen eta bi eranskin. Konstituzioaren 149.1 artikuluko 1., 6., 8., 10., 11., 13. eta 
14. puntuetan xedatutakoaren babesean ematen da: puntu horiek eskumen esklusiboa 
esleitzen diote Estatuari konstituzio-eskubideak baliatzean eta konstituzio-eginbeharrak 
betetzean espainiar guztien berdintasuna bermatuko duten oinarrizko baldintzen gainean; 
merkataritza-legerian eta legeria prozesal eta zibilean; aduana- eta muga-zergen 
araubidean; kanpo-merkataritzan; kreditua, bankuak eta aseguruak antolatzeko oinarrietan; 
jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarrietan eta koordinazioan; eta ogasun 
orokorrean.

Horrenbestez, Espainiako Konstituzioaren 86. artikuluaren ahalmenaz baliatuta, 
Gobernuko hirugarren lehendakariorde eta Ekonomia Gaietako eta Transformazio 
Digitaleko ministroak, Justiziako ministroak, Ogasuneko ministroak eta Industria, 
Merkataritza eta Turismoko ministroak proposatuta, eta Ministro Kontseiluak 2021eko 
martxoaren 12ko bileran kontu hau eztabaidatu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

I. TITULUA

Autonomo eta enpresentzako zuzeneko laguntzetarako COVID lerroa

1. artikulua. Enpresaburu eta profesionalentzako zuzeneko laguntzen lerroaren xedea, 
aplikazio-eremua eta sorrera.

1.– Autonomo (enpresaburuak eta profesionalak) eta enpresentzako zuzeneko 
laguntzetarako COVID lerroa sortu da, sektore pribatuaren kaudimena laguntzeko eta 
zorpetzea murrizteko.

Lerro honetako baliabideen kargura zuzeneko laguntzak emango dira, errege lege-
dekretu honetan aurreikusitako baldintzetan.

Pandemiak gehien eragindako autonomoak eta enpresa ez-finantzarioak dira laguntzen 
hartzaileak, baldin eta zerga-egoitza Espainiako lurraldean badute edo Espainian 
establezimendu iraunkor baten bidez jarduten duten entitate ez-egoiliar ez-finantzarioak 
badira. Zuzeneko laguntza horiek helburuari lotuak izango dira, eta zorra ordaintzeko eta 
hornitzaileei eta beste hartzekodun batzuei (finantzarioak zein ez-finantzarioak) ordainketak 
egiteko erabiliko dira, bai eta hautagarritzat jotzen diren autonomo eta enpresek sortutako 
kostu finkoak ordaintzeko ere.

2.– Lerroaren zuzkidura 7.000 milioi eurokoa da, eta, 2. artikuluan xedatutakoari 
jarraituz, indarrean dagoen aurrekontuan ezohiko kreditu hauek ematen dira:

a) 37. atalean («Lurralde-erakundeekiko beste finantza-harreman batzuk»), 01 
zerbitzuan («Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza 
Nagusia. Autonomia-erkidegoak»), 941O programa («Autonomia erkidegoentzako beste 
transferentzia batzuk»), 450 kontzeptua («Autonomo eta enpresentzako zuzeneko 
laguntzen COVID lerroa. Autonomia-erkidegoetarako transferentziak, Balear Uharteetarako 
eta Kanarietarako izan ezik» eta Ceutako eta Melillako hirietarako transferentziak); 
zenbatekoa: 5.000 milioi euro.

b) 37. atalean («Lurralde-erakundeekiko beste finantza-harreman batzuk»), 01 
zerbitzuan («Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza 
Nagusia. Autonomia-erkidegoak»), 941O programa («Autonomia erkidegoentzako beste 
transferentzia batzuk»), 451 kontzeptua («Autonomo eta enpresentzako zuzeneko 
laguntzen COVID lerroa. Balear Uharteetako eta Kanarietako autonomia-erkidegoetarako 
transferentziak»); zenbatekoa: 2.000 milioi euro.
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Apartatu honetan ematen diren aparteko bi kredituak 2021erako Estatuko Aurrekontu 
Orokorren abenduaren 30eko 11/2020 Legearen 46. artikuluan xedatutakoari jarraituz 
finantzatuko dira.

3.– Hautagarritzat jotzen diren autonomo eta enpresek jasotako zuzeneko laguntzak 
helburuari lotuak izango dira, eta zorra ordaintzeko eta hornitzaileei eta beste hartzekodun 
batzuei (finantzarioak zein ez-finantzarioak) ordainketak egiteko erabili beharko dira, bai 
eta sortutako kostu finkoak ordaintzeko ere, baldin eta 2020ko martxoaren 1etik 2021eko 
maiatzaren 31ra bitartean sortu badira eta errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurreko 
kontratuetatik badatoz. Lehenik eta behin, hornitzaileei egindako ordainketak 
antzinatasunaren arabera ordainduko dira, eta, hala badagokio, banku-zorraren nominala 
murriztuko da, abal publikodun zorraren nominalaren murrizketa lehenetsita.

2. artikulua. Lerroko konpartimentuak eta autonomia-erkidegoen eta Ceutako eta 
Melillako hirien artean esleitzea.

1.– Lerroak bi konpartimentu izango ditu:

a) Lehen konpartimentuak 5.000 milioi euroko zuzkidura du. Autonomia-erkidego 
guztiei esleituko zaie, b) letran aipatzen diren autonomia-erkidegoei izan ezik, eta baita 
Ceutako eta Melillako hiriei ere.

b) Bigarren konpartimentuak 2.000 milioi euro ditu, eta Balear Uharteetako eta 
Kanarietako autonomia-erkidegoei esleituko zaie.

2.– Honako irizpide hauen arabera banatuko dira bi konpartimentuen baliabideak:

Lehenengo konpartimentuaren kasuan, REACT EU sistemaren esleipenarekiko modu 
proportzionalean banatuko dira, errentaren, langabeziaren eta gazteen langabeziaren 
adierazleetan oinarrituta. Zehazki, hiru adierazle hauetan oinarritzen da banaketa:

a) Errenta-adierazlea: neurtzen du autonomia-erkidego bakoitzak zer pisu izan duen 
2020ko BPGd-aren jaitsieran, autonomia-erkidego bakoitzaren oparotasun erlatiboaren 
arabera moderatuta (per capita errentaren bidez neurtzen da, nazioko batezbestekoarekin 
alderatuta).

b) Langabezia-adierazlea: autonomia-erkidego bakoitzak 2020ko urtarrilean 
erregistratutako langabe guztietan zuen pisuaren eta estatu osoan 2020an erregistratutako 
langabeziaren hazkundeari egin dion ekarpenaren arteko batezbesteko haztatua hartzen 
du kontuan.

c) Gazteen langabezia-adierazlea (16-25 urte): aurreko irizpidearen antzera, 
autonomia-erkidego bakoitzak 2020ko urtarrilean erregistratutako langabe gazte guztietan 
zuen pisuaren eta estatu osoan 2020an erregistratutako gazteen langabeziaren 
hazkundeari egin dion ekarpenaren arteko batezbesteko haztatua hartzen du kontuan.

Horrela lortutako haztapenak bigarren konpartimentuko autonomia-erkidegoak kontuan 
hartu gabe doituko dira.

Bigarren konpartimentuaren kasuan, autonomia-erkidego bakoitzak 2020ko afiliatuen 
jaitsieran izandako pisuaren proportzioan banatuko dira, termino garbietan, hau da, aldi 
baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina deskontatuko da, Inklusioko, Gizarte 
Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioak horretarako ematen duen ziurtagiriaren 
arabera.

3.– Ogasun Ministerioko titularraren agindu bidez zehaztuko da nola banatzen den 
behin betiko bi konpartimentuen baliabideen zenbatekoa autonomia-erkidegoen eta 
Ceutako eta Melillako hirien artean, artikulu honetako 2. apartatuan ezarritako irizpideak 
aplikatuz. Zenbateko hori mugatzailea izango da autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta 
Melillako hiriek egiten dituzten deialdien ondorioetarako. Ministro-agindu horretan, titulu 
hau aplikatzeko beharrezkoak diren gaiak zehaztu ahal izango dira.

4.– Autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek dagozkien deialdiak 
egingo dituzte beren lurraldeetan kokatutako hartzaileei zuzeneko laguntzak esleitzeko, eta 
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beren gain hartuko dituzte eskaeren izapidetzea eta kudeaketa, ebazpena, dirulaguntzaren 
ordainketa, ordainketaren aurreko eta ondorengo kontrolak eta baliabide horiek egoki 
erabiltzen direla bermatzeko behar diren jarduketa guztiak, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorrean eta hura erregelamendu bidez garatzeko araudian 
aurreikusitakoaren arabera.

3. artikulua. Hautagarri izateko betekizunen eta laguntzaren zenbatekoa finkatzeko 
irizpideen oinarrizko esparrua:

1.– Errege lege-dekretu honen ondorioetarako, honako hauek joko dira hartzailetzat:

a) I. eranskinean definitutako sektoreei atxikitako enpresaburu edo profesional eta 
erakundeak, baldin eta beren eragiketen 2020ko bolumena % 30 baino gehiago jaitsi bada 
2019. urtearen aldean, balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean 
aitortutakoaren edo administrazioak egiaztatutakoaren arabera. Informazio hori kasuan 
kasuko Zerga Administrazioak emango du, autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta 
Melillako hiriek eskatuta.

I. eranskinean zehaztutako sektoreei atxikita dauden eta pertsona fisikoen errentaren 
gaineko zergan zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzen duten enpresaburu edo 
profesionalak.

b) Sozietateen gaineko zergan tributazio kontsolidatuaren araubidean ordaintzen 
duten talde kontsolidatuen kasuan, talde hori zergadun bakar gisa ulertuko da, eta ez hura 
osatzen duten entitate bakoitza, transferentzietarako eta hautagarri izateko betekizunen 
ondorioetarako. Horrenbestez, jardueraren beherakada zehazteko kontuan hartu beharreko 
eragiketen bolumena taldea osatzen duten entitateen eragiketa-bolumen guztiak batzearen 
emaitza izango da.

c) Ez dira inola ere joko hartzailetzat aurreko bi epigrafeetan ezarritako baldintzak 
betetzen dituzten enpresaburu edo profesional, entitate eta talde kontsolidatuak, baldin eta 
2019ko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean emaitza garbi negatiboa 
aitortu badute haiek zehazteko zuzeneko zenbatespenaren metodoa aplikatu duten 
jarduera ekonomikoengatik edo, hala badagokio, ekitaldi horretan negatiboa izan bada 
sozietateen gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren oinarria, 
kapitalizazio-erreserba eta zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa aplikatu aurretik. 
Informazio hori kasuan kasuko Zerga Administrazioak emango du, autonomia-erkidegoek 
eta Ceutako eta Melillako hiriek eskatuta.

2.– Autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek ezarriko dituzte jasotzaile 
bakoitzeko laguntzetarako irizpideak, betiere gehieneko muga hauek gainditu gabe:

a) 3.000 euro, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan zenbatespen 
objektiboaren araubidea aplikatzen duten enpresaburu edo profesionalen kasuan.

b) Baldin eta beren eragiketen 2020ko bolumena % 30 baino gehiago jaitsi bada 
2019. urtearen aldean (balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean 
aitortutakoaren edo administrazioak egiaztatutakoaren arabera), zenbateko honetako 
laguntza emango zaie, gehienez ere, enpresaburu eta profesionalei:

i. 2019. urtearen aldean 2020ko % 30etik gorako eragiketa-bolumenaren jaitsieraren 
% 40, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan zuzeneko zenbatespenaren araubidea 
aplikatzen duten enpresaburu edo profesionalen kasuan, bai eta gehienez 10 langile 
dituzten erakunde eta establezimendu iraunkorren kasuan ere.

ii. 2019. urtearen aldean 2020ko % 30etik gorako eragiketa-bolumenaren jaitsieraren 
% 20, 10 langile baino gehiago dituzten erakunde eta enpresaburu edo profesional eta 
establezimendu iraunkorren kasuan.

Aurreko b) i eta b) ii apartatuetan xedatutakoa alde batera utzi gabe, laguntza ezin 
izango da izan, ez 4.000 eurotik beherakoa, ez 200.000 eurotik gorakoa.
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c) Bestalde, 3.1.b) artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren taldeen kasuan, muga 
horiek talde osoari aplikatuko zaizkio.

d) Bigarren konpartimentuko autonomia-erkidegoek handitu ahal izango dituzte 
galera-estalduraren ehunekoak eta 3.2 artikulu honetako b).i eta b).ii paragrafoetan 
xedatutako laguntzen gehieneko mugak.

3.– Autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek ezarriko dute zer 
parametro aplikatu behar diren honako kasu hauetan: 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko 
martxoaren 31ra bitartean egindako altak edo sortutako enpresak, 2019ko urtarrilaren 1etik 
2020ko abenduaren 31ra bitartean merkataritza-sozietatearen egitura-aldaketa bat egin 
duten enpresak, eta 2019ko ekitaldian edo 2020ko ekitaldian urtebete baino epe 
laburragoan alta emanda egon diren enpresaburu edo profesionalak.

4.– Zenbait autonomia-erkidegok eta Ceutako eta Melillako hiriek titulu honetan 
aurreikusitako zuzeneko laguntzak esleitzeko deialdietan parte hartu ahal izango da.

2020an 10 milioi euroko edo gutxiagoko eragiketa-bolumena izan duten enpresaburu, 
profesional edo erakundeak badira, eta sozietateen gaineko zergan taldeen araubidea 
aplikatzen ez badute, zerga-egoitza duten autonomia-erkidegoak edo, hala badagokio, 
Ceutako eta Melillako hiriek egindako deialdian soilik hartu ahal izango dute parte.

2020an 10 milioi euro baino gehiagoko eragiketa-bolumena izan duten enpresaburu, 
profesional edo erakundeak badira, eta autonomia-erkidego batean baino gehiagotan edo 
hiri autonomo batean baino gehiagotan egiten badute beren jarduera ekonomikoa, jarduten 
duten lurralde guztietan egiten diren deialdietan parte hartu ahal izango dute. Kasu 
horietarako, Ogasun Ministerioak errege lege-dekretu hau garatzeko ematen duen 
aginduak ezarriko du zer irizpiderekin banatuko den jardueraren beherakada jarduten 
duten lurraldeen artean, lurralde bakoitzean dituzten langileei ordaindutako lan 
pertsonalaren ordainsarien pisua kontuan hartuta.

5.– Laguntza hauen hartzaileek egiaztatu beharko dute egiten dutela I. eranskinean 
aurreikusitako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN 09) koderen batean 
sailkatutako jardueraren bat errege lege-dekretu hau indarrean sartzen den unean.

6.– 2021eko abenduaren 31 igaro ondoren, ezingo da eman titulu honetan jasotako 
zuzeneko laguntzarik.

4. artikulua. Zuzeneko laguntzen jarraipena eta kontrola.

1.– 2022ko lehen hiruhilekoan, autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako 
hiriek ekitaldiko betearazte-egoera bat igorriko diote Ogasun Ministerioari; bertan, kreditu-
konpromisoen, aitortutako obligazioen eta urtean egindako ordainketen guztizko 
zenbatekoak adieraziko dituzte. 2021eko abenduaren 31n betearazi edo konprometitu ez 
den saldoa itzuli beharko zaio Ogasun Ministerioari. Zenbateko hori zehazteko, aurrekontu 
honen hartzaile diren autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek, apartatu 
honetan zerrendatutako informazioarekin batera, beren esku-hartze eta kontrolerako 
organoen txostena bidali beharko dute, itzulketaren zenbatekoa egiaztatu eta ziurtatzeko.

2.– 2023ko lehen hiruhilekoan, autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako 
hiriek Ogasun Ministerioari igorriko dizkiote laguntza horiek emateko ezarritako baldintzak 
ez betetzearen ondoriozko laguntza-itzulketak.

3.– Autonomia-erkidegoen eta Ceutako eta Melillako hirien erantzukizuna izango da 
baliabide horiek eman diren helbururako erabiltzea. Horrenbestez, titulu honetan aipatutako 
kredituak kudeatzen dituzten autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek 
jasotako funtsen gaineko kontrol egokia eduki beharko dute, azken hartzaileek horiek 
behar den moduan eskuratu, eduki eta erabiltzen dituztela bermatzearren. Funtsak 
kudeatzen dituzten autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek izango dute 
kanpo-kontroleko organoen aurrean kontuak emateko ardura, Estatuko Administrazioaren 
Kontu-hartzailetza Nagusiak betebehar horiek betetzen direla kontrolatzeko eta 
egiaztatzeko egin ditzakeen funtzioak alde batera utzi gabe.

4.– Autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek hitzarmen bana sinatuko 
dute Ogasuneko Ministerioarekin, titulu honetan aurreikusitakoa betearazte aldera bi 
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administrazio publikoen arteko behar den lankidetza artikulatzeko. Hitzarmenean, honako 
gai hauek jasoko dira, besteak beste: zerga-administrazioen arteko informazio-trukea; 
jarduketa guztietan eta erabiltzen diren euskarri guztietan aipatzea laguntza horiek 
finantzatzen dituzten funtsen jatorria, Espainiako Gobernuak finantzatzen dituela adierazita; 
eta egindako deialdiei eta haien emaitzei buruzko informazio xehatua emateko betebeharra.

Hitzarmenak hilabeteko epean sinatu beharko dira errege lege-dekretu hau indarrean 
sartzen denetik, eta Ogasun Ministerioak autonomia-erkidego bakoitzari dagozkion funtsak 
transferituko ditu, hitzarmen bakoitza indarrean sartu eta hurrengo 10 egunen barruan.

5.– Laguntza hauen onuradun diren enpresek haiek eman dituen organoari justifikatu 
behar diote laguntza jasotzeko eskubidea ematen duen jarduerari eusten diotela 2022ko 
ekainaren 30ean. Bestela, titulu honen babesean jasotako laguntzak itzuli beharko ditu.

6.– Ogasuneko Estatu Idazkaritzak emandako zuzeneko laguntzei buruzko 
informazioa eskatu ahal izango du, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza 
Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 6. artikuluan 
babestutako informazioa emateko betebeharrean oinarrituta.

II. TITULUA

Finantza-zorra berregituratzeko COVID lerroa

I. KAPITULUA

Xedapen orokorrak

5. artikulua. Xedea.

Titulu honetako xedapenek laguntza publikoko neurriak ezartzeko eta Jardunbide Onen 
Kode bat sartzeko xedea dute. Kodeak, besteak beste, finantza-erakundeen koordinazioa 
sustatuko du, COVID-19aren pandemiaren ondorioz diru-sarreretan izandako jaitsiera 
esanguratsuaren ondorioz aldi baterako ondare-desoreka jasaten duten eta egoitza soziala 
Espainian duten enpresa eta autonomoen kaudimena sendotzen laguntzen duten neurriak 
hartzean, Ministroen Kontseiluaren erabakian ezarritako baldintzetan.

6. artikulua. Aplikazio-eremua.

1.– Titulu honetan aurreikusitako neurriak egoitza soziala Espainian duten enpresa 
eta autonomoei aplikatuko zaizkie, baldin eta abal publikoa duten finantzaketa-eragiketak 
sinatu badituzte, eta eragiketak egoitza soziala Espainian duten enpresa eta autonomoei 
maileguak edo kredituak emateko jarduera egiten duten kreditu-erakundeek edo Espainiako 
Bankuak gainbegiratutako beste edozein erakundek eman badizkie, 2020ko martxoaren 
17tik errege lege-dekretu hau argitaratzen den egunera arte. Neurriak, halaber, 2020ko 
martxoaren 17tik errege lege-dekretu hau argitaratu arte emandako finantzaketa-eragiketei 
ere aplikatu ahal izango zaizkie, baldin eta Espainiako Birfidantzamendu Konpainia SAk 
(CERSA) emandako berrabala badute. Zentzu horretan, CERSAk Estatuko Administrazio 
Orokorraren tratamendu bera jasoko du, eta, zehazki, 10. artikuluan araututako ildoaren 
laguntza jaso ahal izango du.

2.– Titulu honetan aurreikusitako neurriei heltzeko aplikatu beharreko baldintzak eta 
bete beharreko betekizunak, haiek eskatzeko gehieneko epea barnean dela, Ministro 
Kontseiluaren erabaki baten bidez ezarriko dira, eta ez da beharrezkoa izango gerora 
araudia garatzea.

3.– Horrez gain, neurri horien onuradun izateko, beharrezkoa da enpresak edo 
autonomoak, aplikagarria den kasuetan eta betiere eskaera-epea indarrean badago, aldez 
aurretik finantza-erakundeei eskatu izana epeak eta gabeziak luzatzeko neurriak (Enpresa-
kaudimena eta energiaren sektorea laguntzeko eta zerga-arloko premiazko neurrien 
azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretuan jasoak) eta haiek ICOri jakinarazi izana 
neurriak formalizatu zituela.
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II. KAPITULUA

Kaudimenari laguntza publikoa emateko neurriak

7. artikulua. Abal publikoa jaso duten finantzaketa-eragiketen epemugak luzatzea.

Estatuko Administrazio Orokorrak edo Estatuaren kontura emandako abalen epemuga 
epe gehigarri baterako luzatu ahal izango da, Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez 
zehaztuko diren baldintzetan. Neurria eraginkorra izango da zordunen eta finantza-
erakunde hartzekodunen artean lortzen diren zorrak birnegoziatzeko akordioen barruan, 
Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez finkatutako baldintzetan; horrela, bermatutako 
eragiketen epemuga dagokion abalaren epemuga luzatzen den epe berean luzatuko dute.

8. artikulua. Abal publikoa mantentzea, ordaindu gabeko printzipalaren eragiketak abal 
publikodun finantzaketa-eragiketa bihurtuz gero.

Estatuaren Administrazio Orokorrak edo Estatuaren kontura emandako abala duten 
finantzaketa-eragiketen abal publikoari eutsiko zaio, baldin eta Ministroen Kontseiluaren 
erabaki bidez finkatutako terminoetan partaidetza-mailegu bihurtzen badira (Ekonomiaren 
jarduera suspertu eta liberalizatzeko premiazko zerga-neurriak hartzen dituen ekainaren 
7ko 7/1996 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluak arautuak).

9. artikulua. Zorpetzea murrizteko neurriak.

1.– Ekonomia Gaietako eta Transformazio Digitaleko Ministerioak transferentziak 
egin ahal izango dizkie Jardunbide Onen Kodean ezarritako baldintzak betetzen dituzten 
enpresa eta autonomoei, 6. artikuluan aipatutako finantza-eragiketen ordaintzeke dagoen 
printzipala murrizteko helburu bakarrarekin. Zorrak birnegoziatzeko zordunek eta finantza-
erakunde hartzekodunek egiten dituzten akordioen esparruan gauzatuko dira 
transferentziak.

2.– Zuzenean finantza-eragiketa ematen duen erakundearen bitartez ordainduko dira 
artikulu honetan aurreikusitako transferentzia publikoak, eta erakundeak berehala 
aplikatuko du eragiketa horretatik ordaintzeke dagoen kapitala murrizteko, mugaeguneratuta 
edo ordaindu gabe dagoen edo abala betearazita duen kapitala barne, halakorik baldin 
badago.

3.– Zordunek eta finantza-erakunde hartzekodunek zorrak birnegoziatzeko egiten 
dituzten akordioen barruan egingo ditu Estatuak transferentzia horiek; finantza-erakundeek, 
berriz, beren gain hartuko dituzte ordaintzeke dagoen mailegu-printzipalaren dagozkien 
murrizketak, Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez ezarriko diren baldintzetan.

4.– Erakunde emaileak ez du komisiorik aplikatuko zorra epea baino lehen 
kitatzeagatik, jasotako laguntza publikoaren funtsekin kitatzen bada.

10. artikulua. «Finantza-zorra berregituratzeko COVID lerroa» sortzea.

Finantza-zorra berregituratzeko COVID lerroa sortzen da, 9. artikuluan jasotako 
zorpetzea murrizteko neurrien ondoriozko gastuei aurre egiteko; hasierako zuzkidura 3.000 
milioi eurokoa da, eta ezohiko kreditu bat ematen zaio honen indarreko aurrekontuari: 27. 
atala («Ekonomia Gaietako eta Transformazio Digitaleko Ministerioa»), 04 zerbitzua 
(«Altxorraren Idazkaritza Nagusia eta Nazioarteko Finantzaketa»), 931M («Ekonomia-
aurreikuspena eta -politika»), 470 («Estatuaren abalarekin finantza-zorra berregituratzeko 
COVID lerroa»). Ezohiko kreditu hori Estatuaren 2021erako Aurrekontu Orokorren 
abenduaren 30eko 11/2020 Legearen 46. artikuluan ezarritakoari jarraituz finantzatuko da.
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Jardunbide Onen Kodea

11. artikulua. Atxikitako finantza-erakundeek Jardunbide Onen Kodea betetzea.

1.– Jardunbide Onen Kodea Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez onartuko da, eta 
borondatez atxiki ahal izango zaizkio kreditu-erakundeak edo errege lege-dekretu honen 
6. artikuluan zehaztutako aplikazio-esparruan eragiketak dituen beste edozein erakunde.

2.– Erakundeek Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari 
komunikatuko diote idatziz Jardunbide Onen Kodeari atxikitzen zaizkiola.

3.– Finantza-erakundea atxikitzen zaionetik, eta hala eskatzen duen zordunak 
Jardunbide Onen Kodean ezarritako baldintzak eta betekizunak betetzen direla egiaztatzen 
duenean, finantza-erakundeak kodean jasotako neurriak aplikatuko ditu, bertan 
aurreikusitako baldintzetan. Aurrekoa alde batera utzi gabe, alderdiek arauetan 
aurreikusitako formalitateak bete beharko dituzte, ondoriozko egintzek eta kontratuek 
eraginkortasun osoa izan dezaten. Bereziki, eragindako egintzak eta kontratuak 
inskribatzeko legezko betebeharra dagoenean, eskritura publikoa formalizatu, eta dagokion 
erregistroan inskribatu beharko da.

4.– Jardunbide Onen Kodean jasotako neurriak hipoteka-bermedun zor bati 
aplikatzen bazaizkio, Hipoteka-maileguak subrogatu eta aldarazteari buruzko martxoaren 
30eko 2/1994 Legearen 4.3 artikuluan aurreikusitako ondorioak izango ditu kontratua 
berritzeak, berritutako mailegu eta kredituei dagokienez.

5.– Erakundea Jardunbide Onen Kodera atxikitzean, ulertuko da kodean aurreikusita 
duen iraupenaren baliokidea den eperako egiten duela, salbu eta atxikitako erakundeak 
espresuki salatzen badu, eta idatziz jakinarazten badio Altxorraren eta Nazioarteko 
Finantzaketaren Idazkaritza Nagusiari, gutxienez hiru hilabete lehenago.

6.– Jardunbide Onen Kodearen edukia titulu honetan aipatzen diren erakunde 
atxikiei, zordunei eta kontratuei soilik aplikatuko zaie, eta Ministroen Kontseiluaren erabaki 
baten bidez zehaztuko dira. Beraz, kodearen aplikazioa, dela arautzeko edo interpretatzeko, 
ez da beste ezein esparrutara zabaldu behar, haren aplikazio-eremuan espresuki sartuta 
ez badago.

7.– Finantza-erakundeek behar bezala jakinarazi beharko diete bezeroei Jardunbide 
Onen Kodeari atxikitzen zaizkion ala ez, eta kodean xedatutakoari heltzeko aukera duten. 
Informazio hori bulego-sare komertzialaren bidez eman beharko da bereziki, Jardunbide 
Onen Kodean bertan jasotako moduan eta baldintzetan.

12. artikulua. Jardunbide Onen Kodearen betetze-mailaren jarraipena.

1.– Horretarako eratutako kontrol-batzorde batek ikuskatuko du atxikitako erakundeek 
Jardunbide Onen Kodea betetzen duten ala ez. Altxorraren eta Nazioarteko Finantzaketaren 
idazkari nagusia izango da batzordeburua, eta Ministro Kontseiluaren erabaki bidez 
garatuko da batzordearen osaera.

2.– Erakunde atxikiek, bestalde, kontrol-batzordeak eskatutako informazioa igorriko 
diote Espainiako Bankuari, hilean behin. Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez zehazten 
diren elementuak jasoko ditu informazio horrek.

3.– Neurri horien aplikazio desegokiari buruzko erreklamazioek finantza-erakundeen 
ez-betetzeei buruzko gainerako erreklamazioen izapidetze- eta ebazte-bide bera izango 
dute. Lehenik, erakunde hartzekodunaren zerbitzuei, sailei edo bezeroaren defendatzaileei 
aurkeztuko zaie erreklamazioa. Ondoren, bezeroa gogobetetzen duen konponbiderik 
ezean, hark Espainiako Bankuan aurkeztu ahal izango du erreklamazio bat.
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III. KAPITULUA

Eskritura publikoan formalizatzea

13. artikulua. Eskritura publikoan formalizatzea.

1.– Titulu honetan eta hura garatzeko Ministroen Kontseiluaren erabakian jasotako 
eragiketak formalizatu eta inskribatzetik eratorritako notariotzako edo erregistroko arantzel-
eskubideek ehuneko 50eko hobaria izango dute, honako baldintza hauetan:

a) Eskritura egilesteagatik, hipoteka berritzeko eskriturei dagokien zerga sortuko da, 
Notarioen Arantzela onartzen duen azaroaren 17ko 1426/1989 Errege Dekretuaren I. 
eranskinaren 1. zenbakiaren 1. apartatuaren f) letran aurreikusia, ehuneko 50 murriztuta. 
Ez da ezer ordaindu beharko jatorrizkoaren zein kopiaren bosgarren foliotik aurrera, kopia 
ziurtatua izan zein kopia arrunta izan. Nolanahi ere, eskriturari aplikatu beharreko 
notariotza-arantzel guztien batura gutxienez 30 eurokoa eta gehienez 75 eurokoa izango 
da, kontzeptu guztiak kontuan hartuta.

b) Hala badagokio, hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditu ororen ondorioz 
arau honetan aurreikusitako geroratzeak formalizatzen diren polizetan kontu hartzearen 
ondoriozko notariotzako arantzel-eskubideak 1950eko abenduaren 15eko Dekretuan 
ezarritakoak izango dira, eta ehuneko 50eko hobaria izango dute.

Nolanahi ere, polizari aplikatu beharreko notariotza-arantzel guztien batura gutxienez 
25 eurokoa eta gehienez 50 eurokoa izango da kontzeptu guztiengatik, kontzeptu guztiak 
kontuan hartuta,kopiak eta lekualdaketak barne.

c) Berme erreal inskribagarririk badago, kasuan kasuko arantzela aplikatuko da 
inskribatzeagatik: jabetza-erregistratzaileen kasuan, Erregistratzaileen Arantzela onartzen 
duen azaroaren 17ko 1427/1989 Errege Dekretuaren I. eranskineko 2.1.g) artikuluan 
aldaketa dakarten berritzeetarako aurreikusitako zerga; merkataritza-erregistratzaileen 
kasuan, Ondasun Higigarrien Eperako Salmenta Erregistroaren Ordenantza onesten duen 
1999ko uztailaren 19ko Aginduaren 36. artikuluan ezarritakoa. Zerga horri ehuneko 50eko 
hobaria aplikatuko zaio. Nolanahi ere, dokumentuari aplikatu beharreko erregistro-arantzel 
guztien batura gutxienez 24 eurokoa eta gehienez 50 eurokoa izango da kontzeptu guztiak 
kontuan hartuta.

2.– Aurreko zenbakietan aurreikusitakoa aplikatuko da, halaber, gerorapena 
formalizatzearen ondorioz akordioaren xede den finantzaketa-eragiketa publiko egiten edo 
esku hartzen den kasuetan.

14. artikulua. Berandutze-interesak moderatzea.

Titulu honen aplikazio-eremuan dauden enpresa eta autonomoentzako kreditu- edo 
mailegu-kontratu guztietan aplikatu beharreko berandutze-interesa hauxe izango da, 
zordunak erakundeari Jardunbide Onen Kodeko neurrietako edozein aplikatzea eskatzen 
dionetik eta erakundearen aurrean egoera horretan dagoela egiaztatzen duenetik: 
gehienez ere, maileguan hitzartutako ordain-interesei maileguan ordaindu gabe dagoen 
kapitalaren ehuneko 1 gehituz ateratzen dena.

IV. KAPITULUA

Zehapen-araubidea

15. artikulua. Zehapen-araubidea.

9. artikuluko 4. apartatuan, 11. artikuluko 3. eta 7. apartatuetan eta 12. artikuluko 2. 
apartatuan aurreikusitakoak kasuan kasuko erakundeen antolamendu- eta diziplina-
araudiaren izaera izango du, Kreditu Entitateen Antolamendu, Gainbegiraketa eta 
Kaudimenari buruzko ekainaren 26ko 10/2014 Legean aurreikusitakoaren arabera, eta 
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horien ondoriozko betebeharrak ez betetzea arau-hauste arintzat hartuko da, baldin eta 
ez-betetze hori behin gertatzen bada, eta astuntzat, ez-betetzea behin eta berriz gertatzen 
bada. Lege horretan ezarritakoaren arabera zehatuko da.

Martxoaren 17ko 8/2020 eta uztailaren 3ko 25/2020 errege lege-dekretuei jarraituz 
emandako abalei aplikatu beharreko kobrantza-araubidea

16. artikulua. Kobrantza-araubidea.

1.– COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko presako eta ezohiko 
neurrien martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 29. artikuluari eta Ekonomiaren 
suspertzea eta enplegua bultzatzeko premiazko neurrien uztailaren 3ko 25/2020 Errege 
Lege Dekretuaren 1. artikuluari jarraituz emandako abalei artikulu honetan zehazten den 
berreskurapen- eta kobrantza-araubide juridikoa aplikatuko zaie.

2.– Emandako abalak martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretua eta uztailaren 
3ko 25/2020 Errege Lege Dekretua aplikatzearen ondorioz betearaziz gero, kredituaren 
printzipalean Estatuak abala eman ez duen zatiari dagokion berreskurapen- eta kobrantza-
araubide juridiko bera jarraituko da bermatutako eragiketaren printzipal osorako, finantza-
erakundeen araudiaren eta praktiken arabera, eta ez dira aplikatzekoak izango Aurrekontuei 
buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 116 bis eta 10.1 artikuluetan 
aurreikusitako prozedurak eta prerrogatibak. Finantza-erakundeei dagokie judizioz 
kanpoko erreklamazioak egitea edo Estatuaren izenean akzio judizialak baliatzea abal 
horiek betearaztearen ondorioz Ogasun Publikoaren kredituetatik ordaindu gabe geratu 
diren zenbatekoak berreskuratzeko. Hala ere, kreditu-erakundeek ezin izango dute 
Estatuaren izenean eta haren kontura erreklamatutako zenbatekoen atzerapenik, 
zatikapenik edo kitarik eman, aldez aurretik Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren 
Diru-bilketako Sailaren onespena lortu gabe.

Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez, baimen orokorrak eman ahal izango dira 
zenbait kasutan, eragiketa horiek geroratzeko eta zatikatzeko.

Halaber, erakunde horiek kita-eragiketa orokorrak egiteko baldintzak ezarriko dira 
Ministroen Kontseiluaren errege-dekretu bidez, Estatu Kontseiluaren irizpena jaso ondoren.

3.– Abala duen zordunaren konkurtsoa deklaratzen bada, Estatuari eta Erakunde 
Publikoei Laguntza Juridikoa emateko azaroaren 27ko 52/1997 Legean ezarritako 
epaiketetan ordezkatzeko eta defendatzeko arau orokorrak aplikatuko dira.

Abal horiek betearaztearen ondoriozko kredituak ordainketen judizioz kanpoko 
akordioen eraginpean gera daitezke, eta finantza-pasibotzat hartuko dira birfinantzaketa-
akordioak homologatzearen ondorioetarako.

Halaber, zordunak horretarako legezko baldintzak betetzen baditu, kreditu horietara 
zabalduko da ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura.

4.– Martxoaren 17ko 8/2020 eta uztailaren 3ko 25/2020 errege lege-dekretuen 
babesean emandako abalak betearaztearen ondoriozko Ogasun Publikoaren kredituek 
kreditu arruntaren maila izango dute abalatutako zordunaren konkurtsoa deklaratuz gero.

III. TITULUA

COVIDak eragindako enpresak birkapitalizatzeko funtsa

17. artikulua. COVIDak eragindako enpresak birkapitalizatzeko funtsa sortzea.

1.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 137. 
artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, COVIDak eragindako enpresak birkapitalizatzeko 
funtsa sortzen da. Funtsak ez du nortasun juridikorik, eta Industria, Merkataritza eta 
Turismo Ministerioari atxikita dago, Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren bidez.

2.– Funtsak xede hau du: aldi baterako laguntza publikoa ematea, 
errentagarritasunaren, arriskuaren eta garapen jasangarrian duen eraginaren irizpideen 
arabera, egoitza soziala Espainian duten enpresen kaudimena indartzeko. Ministro 
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Kontseiluaren erabaki bidez zehaztuko dira enpresak hautagarri izateko oinarrizko 
irizpideak. Zehazki, Funtsak zor-tresnen, kapital-tresnen, kapital hibridoko tresnen edo 
horien konbinazio bidez baino ez die emango laguntza hori enpresa ez-finantzarioei, 
betiere aldez aurretik eskatu badute eta COVID-19aren pandemiaren ondorioz aldi 
baterako zailtasunak badituzte.

Funtsak ez die inola emango finantza-laguntzarik COVID-19aren krisiaren aurretik 
bideragarritasun-arazoak zituzten enpresei edo etorkizunean bideraezintzat jotzen direnei.

Funtsaren kontura emandako finantzaketa bateraezina izango da enpresa 
estrategikoen kaudimenari laguntzeko funtsak emandakoarekin (Ekonomiaren suspertzea 
eta enplegua bultzatzeko premiazko neurrien uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege 
Dekretuan aurreikusia).

Paragrafo honen lehen paragrafoan aurreikusitako aldi baterako laguntza publikoa 
emateko bete behar den bideragarritasunari eta arriskuari buruzko aldez aurreko azterketak 
baloratuko ditu onuradun izan daitekeen enpresak egin dituen balizko zor-berregituraketak, 
errege lege-dekretu honen 7., 8. eta 9. artikuluetan aurreikusitakoak barne, enpresaren 
arrisku-profila eta enpresaren bideragarritasuna hobetzen dituzten heinean.

3.– Funtsaren zuzkidura 1.000 milioi eurokoa da. Honako hauek sartuko dira Altxor 
Publikoan: dibidenduen, interesen, gainbalioen eta egiten diren inbertsioetatik edo 
eragiketetatik sortzen diren bestelako ordainsarien zenbatekoa; hala badagokio enpresa 
eskatzaileen administrazio-organoetan parte hartzeko izendatutako kontseilariek jasotzen 
dituzten ordainsariak, enplegatu publikoak zein kudeatzailearen enplegatuak izan; eta 
egindako desinbertsioen eta itzulketen emaitzak, haietatik minusbaliotasunak eta gastuak 
gutxituta.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa ez zaie aplikatuko enpresa eskatzaileen 
administrazio-organoetan parte hartzeko izendatutako kontseilariek jasotzen dituzten 
ordainsariei, baldin eta ez badira enplegatu publikoak edo kudeatzailearen enplegatuak.

Paragrafo honen lehenengo paragrafoan adierazitako ondorioetarako, 1.000 milioi 
euroko aparteko kreditua emango zaio indarreko aurrekontuari, honako kontzeptu honetan: 
20. atala («Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa»), 07. zerbitzua («Merkataritza 
Politikako Zuzendaritza Nagusia»), 4310 programa («merkataritza-egituren antolamendua 
eta modernizazioa»), 875 kontzeptua («COVIDak eragindako enpresak birkapitalizatzeko 
funtsa»). Apartatu honetan ematen den aparteko kreditua 2021erako Estatuko Aurrekontu 
Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legearen 46. artikuluan xedatutakoari 
jarraituz finantzatuko da.

4.– Funtsa Estatuko sektore publikoaren parte da nortasun juridikorik gabeko funts 
gisa, Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2.2.f) artikuluaren 
ondorioetarako, eta bertan aurreikusitako aurrekontu-, kontabilitate- eta kontrol-
araubidearen mende dago. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 Legeak, errege lege-dekretu honek eta aplikatzekoak diren administrazio-
zuzenbide orokor eta bereziko gainerako arauek arautzen dute Funtsa.

5.– Funtsaren kudeaketa Compañía Española de Financiación del Desarrollo, 
COFIDES SA, SME estatuko merkataritza-sozietateari ematen zaio. COFIDESeko 
kontseilari delegatua izango da kontu-emailea, Kontu Auzitegian kontuak emateari 
dagokionez. Ministro Kontseiluaren erabaki bidez zehaztuko dira funtsaren kudeatzailearen 
eskumenak. Funtsari lotutako eragiketa eta ekintza guztietan, bere izenean eta Estatuaren 
Administrazio Orokorraren kontura jardungo du kudeatzaileak, egindako aktibo-eragiketak 
ordezkatzen dituzten titulu eta kontratuen gordailuzain gisa jardunez, eta, egoki iritziz gero, 
administratzaile gisa Estatuaren Administrazio Orokorraren partaidetzari legozkiokeen 
eskubideak egikarituz.

Funtsaren kontura egindako eragiketa guztiak kontabilitate espezifiko eta funtsaren 
kudeatzailearenetik bereizi eta independentean erregistratuko dira. Funtsaren 
kudeatzaileak haren kargura eta Estatuaren Administrazio Orokorraren kontura hartutako 
obligazioetatik sor daitezkeen hartzekodunek ezin izango dituzte beren kredituak gauzatu 
haren ondarearen aurka, ezta Estatuko Administrazio Orokorraren ondarearen aurka ere; 
azken horren erantzukizuna funtsari egindako ekarpenaren zenbatekora mugatzen da. 
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Halaber, Funtsaren ondarearekin, haren kudeatzaileak haren kargura eta Estatuaren 
Administrazio Orokorraren kontura hartutako obligazioengatik baino ez da erantzungo.

Ez dira Estatuaren Administrazio Orokorraren Ondarean sartuko hark Funtsaren 
kargura eskura ditzakeen partaidetzak, akzioak, tituluak eta gainerako tresnak, eta ez zaie 
aplikatuko Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 
VII. tituluan aurreikusitakoa.

6.– Inbertsioen Batzorde Tekniko bat sortzen da, Industria, Merkataritza eta Turismo 
Ministerioari atxikitako ministerioen arteko kide anitzeko organoa izango dena; Ministro 
Kontseiluaren erabaki bidez arautuko dira haren osaera, funtzionamendua eta eskumenak. 
Inbertsioen Batzorde Teknikoak kontrolatuko ditu kudeatzaileak Funtsaren kargura egiten 
dituen eragiketak, eta haien jarraipena egingo du.

Kudeatzaileak, 2. paragrafoan adierazitakoari jarraituz jasotako finantzaketa-
proposamenen bideragarritasun-azterlana eta arriskuen ebaluazioa egin ondoren, 
Inbertsioen Batzorde Teknikoari onespena eskatuko dio egin beharreko eragiketak edo 
ekintzak egiteko, dokumentazio osoarekin jasotako proposamen bideragarriei dagokienez.

7.– Errege lege-dekretu hau betez Funtsaren kudeatzaileari dagozkion jarduketak 
gauzatzeko, kudeatzaileak kontratatu ahal izango ditu Funtsa eta haren kargura 
finantzatutako eragiketa guztiak eraginkor egiteko eta abian jartzeko, gauzatzeko, 
betearazteko eta likidatzeko beharrezkoak diren kanpoko laguntza-zerbitzu guztiak, 
funtsaren kargura, eta une bakoitzean aplikatzekoa zaion kontratazio-araudia betez. 
Zerbitzu horietatik premia atzeraezinekoak direnak Sektore Publikoko Kontratuen 
azaroaren 8ko 9/2017 Legea 120. artikuluan aurreikusitakoaren antzera kontratatu ahal 
izango ditu, artikulu horretan aurreikusitako baldintzak betez gero.

8.– Funtsaren kudeatzaileak errege lege-dekretu honetan agindutako lanak 
eraginkortasunez egin ahal izan ditzan, eta Funtsaren kudeaketari berez dagozkion 
jarduerak ekonomikoki ordain dakizkion, Industria, Merkataritza eta Turismoko ministroaren 
agindu bidez, Funtsaren kudeaketa-lan hori ordaintzeko mekanismo egokiak ezarriko dira, 
haren kargura.

Ordainketa horrek nahikoa izan beharko du, kudeaketa- eta kapital-kostuen estaldurari 
dagokionez, bai inbertsio-aldian, bai jarraipen, desinbertsio eta berreskuratze faseetan; 
Funtsaren kudeaketan eraginkortasuna sustatu beharko du, eta modu desberdinean 
ordaindu, zenbait irizpideren arabera: besteak beste, inbertsio baten garapen-faseen eta 
haren emaitzaren arabera.

Era berean, kudeatzaileari behar diren giza baliabide osagarriak emango zaizkio bere 
eginkizunak behar bezala bete ditzan.

9.– Xedapen hau aplikatzetik zuzenean edo zeharka eratorritako ondare-
eskualdaketa, sozietate-eragiketa eta egintza guztiak, bai eta partaidetzako enpresak 
funtsaren kargura kapitalizatzeko edo haren finantza- eta ondare-berregituraketarako 
egikaritzen diren funts-ekarpenak edo kapital-gehikuntzak ere, tributu guztietatik salbuetsita 
egongo dira, Estatukoak, autonomia-erkidegokoak edo tokikoak izan; eta azken horiei 
dagokienez ez da egin beharko Toki Ogasunak Arautzeko Legearen testu bategina 
onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 9.2 artikuluan 
aipatzen den konpentsazioa. Orobat, lehen aipatutako eskualdaketa, eragiketa eta egintza 
guztiak salbuetsita egongo dira fede-emaile publikoek eta jabetza- eta merkataritza-
erregistratzaileek esku-hartzeagatik sortutako edozein arantzel eta ordainsari 
profesionaletik.

10.– Enpresa hautagarrien kapital sozialean parte hartuz gero, kudeatzaileak 
Estatuko Administrazio Orokorraren kontura gauzatuko ditu dagozkion boto-eskubide eta 
gainerako eskubide politikoak, Inbertsioen Batzorde Teknikoaren aldez aurreko baimenaren 
beharrik gabe. Halaber, kasuz kasu erabakiko du partaidetzako sozietateetako 
administrazio-organoetan kontseilariak izendatzea proposatzeko edo ez proposatzeko 
egokitasunari buruz, eta, unean-unean indarrean dagoen merkataritza-araudian 
aurreikusitakoari jarraituz, enplegatu publikoen, kudeatzailearen beraren enplegatuen edo 
beste pertsona fisiko edo juridiko batzuen izendapena proposatu ahal izango du, interes 
publikoak hobeto defendatzeko komeni denaren arabera.
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11.– Estatuko Administrazio Orokorrak bere gain hartuko du, zuzenean, legeetan 
aurreikusitako kasuetan, kudeatzailearen proposamenez izendatuta haien kapital sozialean 
partaidetza duen enpresetako administrazio-kontseiluetako kide diren enplegatu publikoei 
zein kudeatzaileko enplegatuei legokiekeen erantzukizuna. Estatuaren Administrazio 
Orokorrak ofizioz erantzukizuna eskatu ahalko dio horretarako izendatu zuen enplegatu 
publikoari, baldin eta dolo, erru edo zabarkeria larria dela eta, kalte edo galeraren bat 
eragiten badu administrazioaren ondasun eta eskubideetan, administrazio-legeetan 
ondare-erantzukizunari buruz aurreikusita dagoenaren arabera.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa ez zaie aplikatuko legeetan aurreikusitako 
kasuetan Funtsaren kargura partaidetutako enpresen administrazio-kontseiluetako kideek 
izan dezaketen erantzukizunari, baldin eta ez badira ez enplegatu publikoak ez 
kudeatzailearen enplegatuak.

12.– Funtsaren kargurako kapital sozialeko partaidetzak eskuratzea salbuetsita 
egongo da eskuratze-eskaintza publikoa egiteko betebeharretik, Balore Merkatuaren 
Legearen Testu Bategina onartzen duen urriaren 23ko 4/2015 Legegintzako Errege 
Dekretuaren 128. eta 129. artikuluetan aurreikusitako kasuetan.

13.– Ministro Kontseiluaren erabaki bidez zehaztuko dira Funtsaren funtzionamendua, 
baliabideen mobilizazioa eta likidazioa, eta xedapen honen 2. zenbakiko eragiketetan 
aplikatzekoak diren oinarrizko baldintzak eta bete beharreko betekizunak, eta ez dute 
izango geroko arau-garapenaren beharrik.

14.– Funtsaren kargura finantzatutako eragiketak Estatuaren Laguntzen araudia 
beteko dute, eta ez da Funtsaren kargurako finantza-laguntzarik emango Europako 
Batzordeak berariaz baimentzen ez duen bitartean.

15.– Errege lege-dekretu honek ematen dizkien funtzioak betez eskuratu dituzten 
datuak, dokumentuak eta informazioak isilpekoak izango dira, eta Inbertsioen Batzorde 
Teknikoak eta Funtsaren kudeatzaileak ezingo dizkiete ez pertsonei edo agintaritzei 
jakinarazi, ez horiek lortzeko helburuak ez diren beste batzuetarako erabili, indarrean den 
araudian aurreikusitako salbuespenak salbuespen. Halaber, kontu-auditoreek, legezko 
aholkulariek eta Inbertsioen Batzorde Teknikoak eta Funtsaren kudeatzaileak izendatutako 
gainerako aditu independenteek ere gorde beharko dute sekretupean jasotako informazioa, 
hurrenez hurren esleituta dituzten egitekoak betetzeari dagokionez, eta ez dute erabili 
beharko ematen zaien helburua ez den beste ezertarako. Datuek, dokumentuek, eta 
informazioek isilpeko izateari utziko diote interesdunek horietan aipatzen diren gertaerak 
jakitera ematen dituzten unean.

16.– Azaroaren 26ko 47/2003 Legearen 90. artikuluaren arabera, nortasun juridikorik 
gabeko Funts hori Altxor Publikoaren kontzeptuaren barruan egongo da. Industria, 
Merkataritza eta Turismoko ministroaren aginduz azkenduko da Funtsa, sortu denetik 
gehienez ere zortzi urteko epea igaro ondoren. Aurrekoa gorabehera, Ekonomia Gaietarako 
Eskuordeko Batzordeak txostena egin ondoren, Ministro Kontseiluak azkentzeko epea 
luzatu ahal izango du. Funtsa ezabatzen den unean, Funtseko diruzaintzako soberakina 
Altxor Publikoan sartuko da.

17.– Funtsaren 2021eko ekitaldiko ustiapen- eta kapital-aurrekontua onesten da; 
arau honen II. eranskinean jasota dago.

Lehenengo xedapen gehigarria. Industriarako eta ETEetarako Idazkaritza Nagusiak 
finantzatutako proiektuak gauzatzeko eta justifikatzeko epearen ezohiko luzapena.

1.– Industriarako eta ETEetarako Idazkaritza Nagusiaren eskumeneko industria-
proiektuei laguntzak emateko prozeduretan, baldin eta dagoeneko luzatu bada exekuzio-
epea (arrunta, oinarrien aginduan jasotako prozeduraren arabera, zein ohiz kanpokoa), 
ebazpenak aldatu ahal izango dira, onuradunak hala eskatuta, jarduera gauzatzeko epeak 
luzatzeko, eta, hala badagokio, gauzatze hori justifikatzeko eta egiaztatzeko, nahiz eta 
haien oinarri arautzaileetan jasota ez egon.

2.– Horretarako, eskaera egin beharko da, dagozkion ebazpenetan ezartzen denaren 
arabera proiektua gauzatzeko epea amaitu baino lehen, eta laguntza emateko ebazpena 
eman zuen organoak espresuki onartu beharko du, eta interesdunari jakinarazi beharko 
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dio. Eskaera aurkezten denetik 3 hilabete igaro baino lehen eman beharko da ebazpena. 
Epe hori igarota ebazpena emateko organo eskudunak ez badu jakinarazpenik egiten, 
interesdunak legitimatuta egongo dira eskaera ezetsia izan dela ulertzeko.

3.– COVID-19aren krisiaren ondorioz zuzenean sortutako arrazoiak bakarrik alegatu 
ahal izango dira dagozkion ebazpenetan ezarritako epeen ezohiko aldaketa baten beharra 
justifikatzen duten inguruabar gisa.

4.– Ezin izango da epea luzatzeko baimenik eman honako egoera hauetakoren bat 
gertatzen bada:

a) Luzatze hori justifikatzeko behar bezala egiaztatutako ondoriorik ez egotea.
b) Enpresak egunean ez edukitzea zerga-betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekikoak.
c) Enpresak administrazioarekin zorrak edukitzea laguntzak edo maileguak itzuli 

behar izateagatik.
d) Enpresak bete gabe edukitzea Merkataritza Erregistroan edo dagokion 

Kooperatiben Erregistroan kontuak aurkezteko betebeharrak.

Onuradunak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du 2. apartatuan 
adierazitako eskaeran, egoera hori ez dela gertatzen egiaztatzeko.

Bigarren xedapen gehigarria. Turismoko Estatu Idazkaritzaren Emprendetur maileguen 
ordainketak eta sortzapenak eteteko epea luzatzea.

Urte bat gehiago luzatuko da Emprendetur maileguei dagozkien interesen eta 
amortizazioen ordainketaren etenaldia (COVID-19ari aurre egiteko gizarte- eta ekonomia-
arloan presako neurri osagarriak ezartzen dituen martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege 
Dekretuaren 41. artikuluan aurreikusita dago etenaldia).

Hirugarren xedapen gehigarria. Zerga-zorrak geroratzea.

1.– Estatuko zerga-administrazioaren eskumenen esparruan, Tributuen abenduaren 
17ko 58/2003 Lege Orokorraren 65. artikuluan aipatzen diren geroratzeen ondorioetarako, 
zerga-zorraren sarrera geroratzea onartuko da, 2021eko apirilaren 1etik apirilaren 30era 
arte (biak barne) aurkezteko eta ordaintzeko epea amaitzen zaien aitorpen-likidazio eta 
autolikidazio guztiei dagokienez, baldin eta data horretara arte aurkeztutako eskabideek 
aipatutako Legearen 82.2.a) artikuluan aipatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

2.– Geroratze hori Tributuen abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 65.2 
artikuluaren b), f) eta g) letretan aipatzen diren zerga-zorrei ere aplikatuko zaie.

3.– Geroratzea onartzeko ezinbesteko baldintza izango da 2020an zorduna 
6.010.121,04 eurotik beherako eragiketa-bolumena duen pertsona edo entitatea izatea.

4.– Zorra zatikatzeko eta geroratzeko baldintzak hauek izango dira:

a) Epea sei hilabetekoa izango da.
b) Ez da berandutze-interesik sortuko geroratzearen lehenengo hiru hilabeteetan.

Laugarren xedapen gehigarria. Enpresak eta autonomoak hautatzeko baldintzak.

1.– Errege lege-dekretu honen I., II. eta III. tituluetan aurreikusitako neurrien 
hartzaileek honako baldintza hauek bete beharko dituzte eskaera aurkezteko unean:

a) Epai irmo bidez, dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko 
zigorrik jaso ez izana, ezta prebarikazio, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak 
bidegabe eralgitzea, influentzia-trafiko, iruzur eta ordainarazpen ilegal edo hirigintza-
delituak direla eta zigorrik ere.

b) Errudun deklaratu den kausa batengatik administrazioarekin egindako edozein 
kontratu ebazpen irmoz indargabetu ez izana.
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c) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak itzuli behar izateagatiko betebeharrak 
ordainduta izatea.

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari lotutakoak beteta izatea.
e) Borondatez konkurtsoa deklaratzeko eskaerarik egin ez izana; edozein 

prozeduratan kaudimengabe deklaratua ez izatea; konkurtsoan deklaratuta ez egotea 
(salbu eta konkurtso horretan hitzarmen batek efikazia lortu badu); esku-hartze judizialaren 
mende ez egotea eta Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera 
desgaituta ez egotea, hartzekodunen konkurtsoa kalifikatzeko epaian finkatutako 
desgaitze-aldia oraindik amaitu gabe egonik.

f) Egoitza fiskala paradisu fiskaltzat hartutako lurralde edo herrialde batean ez izatea.

2.– Halaber, I., II. eta III. tituluetan aurreikusitako neurrien hartzaileek honako 
konpromiso hauek hartzen dituzte beren gain:

a) Laguntzei dagokien jarduera 2022ko ekainaren 30era arte mantendu beharko 
dute.

b) Ezin izango dute dibidendurik banatu, ez 2021ean, ez 2022an.
c) Ezin izango dute goi-zuzendaritzako ordainsarien igoerarik onartu bi urteko epean, 

neurrietako bat aplikatzen denetik.

3.– Betekizun gehigarriak ezarri ahal izango dira Ministro Kontseiluaren erabaki baten 
bidez.

Bosgarren xedapen gehigarria. Estatuaren laguntzei buruzko Europar Batasunaren 
araudia betetzea.

1.– Errege lege-dekretu honetan jasotako laguntza publikoko neurri guztiek Europar 
Batasunak estatuaren laguntzen arloan duen araudia beteko dute. Ez da laguntza 
publikoko neurririk emango harik eta Europako Batzordearen baimen espresua izan arte.

2.– Zehazki, zuzeneko laguntzei eta transferentziei dagokienez, dagozkien muga 
kuantitatiboak eta metatze-arauak errespetatzen direla bermatzeko, onuradun izan 
daitekeen enpresak edo autonomoak ordura arte jasotako laguntza publiko guztiei buruzko 
erantzukizunpeko adierazpena egin beharko du. Enpresa bakoitzeko laguntza metatua 1,8 
milioi eurotik gorakoa bada, enpresak estali gabeko kostu finkoak justifikatu beharko ditu, 
bai eta Europar Batasuneko estatuaren laguntzen araudiak eskatutako gainerako 
baldintzak ere.

Seigarren xedapen gehigarria. Zordunak errege lege-dekretu honetan ezarritako neurriak 
bidegabe aplikatzearen ondorioak.

1.– Baldin eta enpresa edo autonomoa errege lege-dekretu honetan ezarritako 
luzamendu-neurriez baliatu bada bertan ezarritako baldintzak bete gabe, eta kalteak 
eragiten baditu, kalte-ordainen erantzule izango da, bai eta laguntza-neurriok aplikatzeak 
sortutako gastu guztien erantzule ere, alde batera utzi gabe jokabide horrek ekar lezakeen 
beste edozein erantzukizun.

2.– Kalte-galeren eta gastuen erantzukizunaren zenbatekoa ezingo da izan zordunak 
araua aplikatzean bidegabeki eskuratutako etekina baino txikiagoa.

3.– Halaber, erantzukizuna izango du laguntza-neurriak aplikatzea lortzeko errege 
lege-dekretu honek edo berau garatzeko arauek neurri horiek emateko ezartzen dituzten 
baldintzetan kokatzen edo mantentzen saiatzen den enpresa edo autonomoak.

Zazpigarren xedapen gehigarria. Funtsen transferentzia.

Ministroen Kontseiluaren erabakiz, errege lege-dekretu honen I. eta II. tituluetan 
jasotako funtsen arteko kreditu-transferentzia ezarri ahal izango da. Kreditu-transferentzia 
horri ez zaizkio aplikatuko Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 52,1. 
artikuluan ezarritako mugak.
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Lehenengo xedapen iragankorra. Enpresa estrategikoen kaudimenari laguntzeko 
funtsaren eta COVIDak eragindako enpresak birkapitalizatzeko funtsaren arteko 
espedienteak kudeatzeko prozedura iragankorra.

SEPIk COFIDESi helaraziko dizkio errege lege-dekretu hau Estatuko Aldizkari 
Ofizialean argitaratu aurretik Enpresa estrategikoen kaudimenari laguntzeko funtsaren 
kargura aldi baterako laguntza publikoa eskatzeko izapidea hasi duten eta funtsak 
eskatutako gutxieneko inbertsio-atalaseetara iritsi ez diren eta COVID-19aren eraginpean 
dauden enpresak birkapitalizatzeko funtsaren laguntza eskatzen duten enpresei dagozkien 
espedienteak.

Bigarren xedapen iragankorra. Abalak kobratzeko araubide iragankorra.

1.– 16. artikuluan xedatutakoa 8/2020 eta 25/2020 errege lege-dekretuen babesean 
formalizatutako finantzaketa-eragiketa guztiei aplikatuko zaie, haiek indarrean sartzen 
direnetik, eragiketa formalizatzen den data edozein dela ere.

2.– 16.2 artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaie lege hau indarrean jarri ondoren 
hasten diren judizioz kanpoko erreklamazioei eta akzio judizialak egikaritzeari. Aurrekoa 
alde batera utzi gabe, abala betearazi ondoren ordaindu gabeko zenbatekoak kobratzeko 
bilketa-prozedura administratiboa hasi bada, premiamendu-probidentzia ondoriorik gabe 
utziko da, eta 16.2 artikuluan xedatutakoaren araberako ekintzak egingo dira.

3.– Halaber, 16.3 artikuluan xedatutakoa konkurtso-prozedura guztietan aplikatuko 
da, edozein izapidetze fasetan daudela ere.

4.– Azkenik, konkurtso-administrazioak txostenik eman ez badu soilik aplikatuko zaie 
16.4 artikuluan xedatutakoa izapidetzen ari diren konkurtso-prozedurei.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea.

Indargabetuta geratzen da Turismoaren sektorea, ostalaritza eta merkataritza 
laguntzeko eta zerga-arloko premiazko neurrien abenduaren 22ko 35/2020 Errege Lege 
Dekretuaren 8. artikulua.

Azken xedapenetako lehenengoa. Irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuak 
onartzen duen Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko 
zergaren Legearen testu bategina aldatzea.

Irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen duen Ondare-
eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren Legearen testu 
bateginaren 45.I.B) artikuluari 31. zenbakia gehitu zaio; honela idatzita geratzen da:

«31. Berme erreal inskribagarria dagoenean, COVID-19aren pandemiari 
erantzuteko Enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzko martxoaren 
12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 7. artikuluan aurreikusitako abal publikoa 
jaso duten finantzaketa-eragiketen epemuga-epeen luzapenaren formalizazio-
eskriturak salbuetsita geratuko dira zerga honen egintza juridiko dokumentatuen 
modalitateko notario-dokumentuen kuota gradualetik.»

Azken xedapenetako bigarrena. Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen 
duen urriaren 23ko 4/2015 Legegintzako Errege Dekretua aldatzea.

Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 4/2015 
Legegintzako Errege Dekretua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
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Bat. 240. bis artikulu berria eransten zaio, eta honela idatzita geratzen da:

«240. bis artikulua.

CNMVk baimena edo administrazio-kontroleko beste modalitate batzuk eskatu 
ahal izango ditu, arrisku eta ezaugarriei buruzko ohartarazpenak sartzea barne, 
kriptoaktiboen edo antzeko publizitate-hedatzea duten inbertsioaren xede gisa 
aurkeztutako beste aktibo eta tresna batzuen publizitatea, nahiz eta lege honetan 
aurreikusitako jarduerak edo produktuak ez izan. CNMVk zirkular bidez garatuko 
ditu, besteak beste, publizitate-jarduera horien eremu subjektiboa eta objektiboa eta 
kontrol-modalitate zehatzak.

Ondorio horietarako, lege honen 240. artikuluaren bigarren paragrafoan 
xedatutakoa aplikatuko da.»

Bi. 292. artikuluaren laugarren apartatua aldatzen da, eta honela idatzita geratzen da:

«4. Publizitatea egitea 240. eta 240 bis artikuluak edo horiek garatzeko arauak 
hautsiz.»

Azken xedapenetako hirugarrena. COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre 
egiteko presako eta ezohiko neurrien martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretua 
aldatzea.

COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko presako eta ezohiko 
neurrien martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 29. artikuluko 2. apartatua 
aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Ekonomia Gaietako eta Transformazio Digitaleko Ministerioak gehienez 
ere 100.000 milioi euroko abalak eman ahalko ditu, 2021eko abenduaren 31ra arte. 
Aplikatu beharreko baldintzak eta bete beharreko betekizunak, abala eskatzeko 
gehieneko epea barnean dela, Ministro Kontseiluaren erabaki baten bidez ezarriko 
dira, eta ez da beharrezkoa izango gerora araudia garatzea.»

Azken xedapenetako laugarrena. 11/2020 Errege Lege Dekretua aldatzea (11/2020 
Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, Gizarte- eta ekonomia-arloan presako neurri 
osagarriak ezartzen dituena COVID-19ari aurre egiteko).

COVID-19ari aurre egiteko gizarte- eta ekonomia-arloan presako neurri osagarriak 
ezartzen dituen martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 39 artikulua honela 
geratzen da idatzita:

«1. Industriarako eta Enpresa Txiki eta Ertainetarako Idazkaritza Nagusiak 
(SGIPYME) industria-proiektuetarako emandako maileguen onuradunek haren 
amortizazio-koadroaren aldaketak eskatu ahal izango dituzte bi urte eta erdiko 
epealdian, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean sartzen denetik 
aurrera, baldin eta COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz onuradunak 
aldi batzuetan jarduerarik egin ez badu, beraren salmenten bolumena murriztu bada 
edo balio-kateko horniduran etenak gertatu badira.

Aldatu nahi den maileguaren lehen epemuga baino gutxienez bi hilabete 
lehenago aurkeztu beharko da eskaera hori, eta hura emateko ebazpena eman zuen 
organoak espresuki ebatziko du. Eskaera aurkezten denetik 6 hilabete igaro baino 
lehen eman beharko da ebazpena. Epe hori igarota ebazpena emateko organo 
eskudunak ez badu jakinarazpenik egiten, interesdunak legitimatuta egongo dira 
eskaera ezetsia izan dela ulertzeko.

2.– Aurkeztutako eskabidean honako hauek jaso beharko dira:

a) Justifikazio-memoria; bertan behar bezala arrazoitu behar da zaila dela 
ordainketa-egutegia betetzea aurreko apartatuan ezartzen denaren arabera. 
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Justifikazioan honako hauek zehaztu behar dira: 1. apartatuan aipatzen dena gertatu 
baino justu lehenagoko behin-behineko balantzea eta galera-irabazien kontua; 
osasun-krisiak nola eragin duen esplikatzeko azalpen kualitatibo eta kuantitatiboa; 
eragin horren balorazio ekonomiko eta finantzarioa; ondorio horiek arintzeko 
jarduketa-plana.

b) Inbertsioak egiteko epea amaitu ez bada, une horretara arte maileguaren 
kargura egindako inbertsioak justifikatzeko memoria tekniko eta ekonomikoa sartu 
beharko da, partiden arabera banakatuta. Taula bat erantsiko da, datu hauekin: 
egindako inbertsio eta gastuak (fakturak eta ordainketak) eta gauzatutako gastu-
konpromisoak. Adierazitako guztia behar bezala egiaztatuta egongo da.

c) Erantzukizunpeko adierazpena, non adieraziko baita enpresak egunean 
dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, ez duela 
Administrazioarekin laguntzak edo maileguak itzuli behar izateagatiko zorrik eta 
beteak dituela Merkataritza Erregistroan edo dagokion Kooperatiben Erregistroan 
kontuak aurkezteko betebeharrak.

d) Eskatutako koadro-aldaketaren xehetasunak.

3.– Kasu hauetan ezin izango da baimendu egutegia aldatzea:

a) Aldaketa justifikatzeko behar bezala egiaztatutako ondoriorik ez egotea
b) Enpresak egunean ez edukitzea zerga-betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekikoak.
c) Enpresak administrazioarekin zorrak edukitzea laguntzak edo maileguak 

itzuli behar izateagatik.
d) Enpresak bete gabe edukitzea Merkataritza Erregistroan edo dagokion 

Kooperatiben Erregistroan kontuak aurkezteko betebeharrak.
e) Zorraren epemuga ez-betetze edo uko-egite baten ondorioz gertatzea.
f) Inbertsioak justifikatzeko epearen barruan dauden proiektuen kasuan, behar 

adinako aurrerapenik ez dagoenean eta laguntza emateko ebazpenean 
konprometitutako helburuak betetzen direla bermatzen ez denean.

4.– Amortizazio-koadroaren aldaketak honako hauek izan daitezke:

a) Gehieneko amortizazio-aldia luzatzea.
b) Gehieneko gabealdia luzatzea, printzipalaren kuotarik mugaeguneratu ez 

bada.
c) Artikulu honen 5. artikuluan ezartzen denarekin bat datozen beste aldaketa 

batzuk.

5.– Aldaketek ezin dute ezertan ukitu onartzen direneko gehieneko laguntza-
intentsitatea, ez eta gehieneko arrisku-maila ere. Laguntza baliokidea amortizazio-
koadroaren aldaketa onartzen denean kalkulatuko da. Horretarako, maileguen 
interes-tasak eta/edo lotutako bermeak aldatu ahal izango dira.

Eskaera aztertu ondoren, itzulketa-egutegia aldatzeko proposamen bat 
jakinaraziko da, hamar egun balioduneko epean eskatzaileak proposamena onar 
dezan edo egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan. Alegaziorik aurkeztuz 
gero, itzulketa-egutegia aldatzeko bigarren eta behin betiko proposamen bat 
jakinaraziko da. Proposamen hori onartu edo baztertu baino ezin izango da egin; 
horrek, dena den, ez du eragozten onuradunak beste birfinantzaketa-eskaera bat 
aurkeztea.

6.– Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean jartzen denetik bi 
urte eta erdi igaro bitartean, baldin eta proiektuaren egiaztapen tekniko-ekonomikoa 
amaitu bada, kreditu-entitate bat subrogatu ahal izango da onuradunaren mailegua 
itzultzeko betebeharrean. Interes-tasa duten maileguetan, kreditu-entitateak bere 
gain hartu beharreko interes-tasa gutxitu ahal izango da, Estatuak ematen dituen 
maileguetan eska daitekeen gutxieneko interes-tasa errespetatuz (kasuan kasuko 
Estatuko Aurrekontu Orokorren legean ezartzen da).
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7.– Neurri hori SGIPYMEren honako programa hauei aplikatzen zaie: 
Berrindustrial izazio Programari, Industriako Sektore Estrategikoen 
Lehiakortasunerako Programari, Automobilgintzako Sektorearen Lehiakortasunerako 
Programari, Berrindustrializaziorako eta Industriaren Lehiakortasunerako 
Programari, Industria Konektatua 4.0 Programari eta Manufaktura Industriaren 
Esparruko I+G+b Programari.

8.– Etenda gelditzen dira bi urte eta erdirako, martxoaren 14ko 463/2020 
Errege Dekretua indarrean jartzen denetik, neurri honen eraginpeko maileguak 
emateko aintzat hartutako oinarri-aginduen eta deialdien artikuluak, artikulu honetan 
xedatzen denarekin bat ez datozen heinean.

9.– Birfinantzaketa-eskaera aurkezteak ez dakar berekin maileguen epemugak 
etetea. Kuotaren bat mugaeguneratzen bada itzulketen egutegia aldatzeko 
ebazpena eman baino lehen, ebazpen horrek ezarritako ohiko bilketa-prozedurari 
jarraituko dio.»

Azken xedapenetako bosgarrena. Konkurtso Legearen testu bategina onartzen duen 
maiatzaren 5eko 1/2020 Legegintzako Errege Dekretua aldatzea.

Konkurtso Legearen testu bategina onartzen duen maiatzaren 5eko 1/2020 
Legegintzako Errege Dekretuaren xedapen indargabetzaile bakarraren 2. apartatuaren j) 
letra aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«j) Ekintzaileei eta haien nazioartekotzeari laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 
Legearen 21. artikulua, 31. artikulua eta xedapen iragankorra.»

Azken xedapenetako seigarrena. Ekonomiaren suspertzea eta enplegua bultzatzeko 
premiazko neurrien uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Ekonomiaren suspertzea eta enplegua bultzatzeko premiazko neurrien uztailaren 3ko 
25/2020 Errege Lege Dekretua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Bat. Honela geratzen da idatzita 1. artikuluaren 2. apartatua:

«2. Ekonomia Gaietako eta Transformazio Digitaleko Ministerioak gehienez 
ere 40.000 milioi euroko abalak eman ahalko ditu, 2021eko abenduaren 31ra arte. 
Aplikatu beharreko baldintzak eta bete beharreko betekizunak, abala eskatzeko 
gehieneko epea barnean dela, Ministro Kontseiluaren erabaki baten bidez ezarriko 
dira, eta ez da beharrezkoa izango gerora araudia garatzea.»

Bi. Hona nola geratzen den idatzita 2. artikuluko 3. apartatuko lehenengo paragrafoa:

«3. Funtsaren zuzkidura 10.000 milioi eurokoa da. Honako hauek sartuko dira 
Altxor Publikoan: dibidenduen, interesen, gainbalioen eta egiten diren inbertsioetatik 
edo eragiketetatik sortzen diren bestelako ordainsarien zenbatekoa; enplegatu 
publikoek enpresa eskatzailearen administrazio-organoetan parte hartzeagatiko 
ordainsariak, eta egindako desinbertsioen eta itzulketen emaitzak, haietatik 
minusbaliotasunak eta gastuak gutxituta.»

Azken xedapenetako zazpigarrena. Justizia Administrazioaren esparruan COVID-19ari 
aurre egiteko neurri prozesalen eta antolaketa-neurrien irailaren 18ko 3/2020 Legea 
aldatzea.

Justizia Administrazioaren esparruan COVID-19ari aurre egiteko neurri prozesalen eta 
antolaketa-neurrien irailaren 18ko 3/2020 Legea aldatzen da, eta honela geratzen da 
idatzita:
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Bat. Honela geratzen da idatzita 3. artikulua:

«3. artikulua. Konkurtso-hitzarmena aldatzea.

1.– 2021eko abenduaren 31ra arte, egun hori barne, konkurtsopekoak 
hitzarmena aldatzeko proposamena aurkeztu ahal izango du, baldin eta betetzeko 
aldian badago. Eskabidearekin batera honako hauek aurkeztu beharko dira: 
ordaintzeke dauden konkurtso-kredituen zerrenda, hitzarmena betetzeko aldian 
hartu eta ordaindu ez diren kredituen zerrenda, bideragarritasun-plan bat eta 
ordainketa-plan bat.

Jatorrizko hitzarmena onartzeko ezarritako arau berberen arabera izapidetuko 
da aldaketa-proposamena, baina proposamena idatziz izapidetuko da, 
hartzekodunen kopurua edozein dela ere. Aldatzeko proposamena onartzeko eska 
daitezkeen pasiboaren gehiengoak jatorrizko hitzarmenaren proposamena onartzeko 
eskatzen diren berak izango dira, aldaketaren edukia edozein dela ere. Aldaketak ez 
die inola ere eragingo jatorrizko hitzarmena betetzeko aldian sortu edo hartu diren 
kredituei, ez eta hitzarmenaren eragingarritasuna hedatu zaien edo onetsi ondoren 
hari atxiki zaizkion hartzekodun pribilegiatuei ere, salbu eta aldeko botoa ematen 
badute edo aldaketa-proposamenari espresuki atxikitzen bazaizkio.

2.– Epaileak konkurtsopekoari helaraziko dizkio 2020ko urriaren 31tik 2021eko 
urtarrilaren 31ra bitartean hartzekodunek hitzarmena ez dela bete deklaratzeko 
aurkezten dituzten eskaera guztiak, baina ez ditu izapidetzeko onartuko harik eta 
adierazitako azken datatik hiru hilabete igaro arte. Hiru hilabete horietan, 
konkurtsopekoak hitzarmena aldatzeko proposamena aurkeztu ahal izango du, eta 
ez-betetzea deklaratzeko eskaera baino lehenago izapidetuko da proposamena.

3.– Halaber, epaileak konkurtsopekoari helaraziko dizkio hartzekodunek 
2021eko urtarrilaren 31tik irailaren 30era bitartean hitzarmena ez dela bete 
deklaratzeko aurkezten dituzten eskaera guztiak, baina ez ditu izapidetzeko onartuko 
adierazitako azken datatik hiru hilabete igaro arte. Hiru hilabete horietan, 
konkurtsopekoak hitzarmena aldatzeko proposamena aurkeztu ahal izango du, eta 
ez-betetzea deklaratzeko eskaera baino lehenago izapidetuko da proposamena.

4.– 2021eko urtarrilaren 31tik errege lege-dekretu hau indarrean sartu arte 
hartzekodunek hitzarmena ez dela bete deklaratzeko eskaerak aurkeztu badituzte 
eta eskaera horiek izapidetzeko onartu badituzte, prozeduraren izapidetzea eten 
egingo da, harik eta 2021eko irailaren 30etik hiru hilabeteko epea igaro arte. Hiru 
hilabete horietan konkurtsopekoak hitzarmena aldatzeko proposamena aurkezten 
badu, epaileak izapidetzeko onartu den ez-betetzea eskatzeko prozedura artxibatuko 
du, eta hitzarmena aldatzeko proposamena lehentasunez izapidetuko du.

5.– Arau berberak aplikatuko zaizkie epaiketaz kanpoko ordainketa-akordioei.»

Bi. 4. artikuluaren 1. apartatua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. 2021eko abenduaren 31ra arte, egun hori barne, zordunak ez du masa 
aktiboaren likidazioa eskatzeko betebeharrik izango, baldin eta konprometitutako 
ordainketak edo konkurtso-hitzarmena onartu ondoren hartutako betebeharrak 
betetzea ezinezkoa dela badaki, betiere zordunak hitzarmena aldatzeko proposamen 
bat aurkezten badu eta epe horretan proposamen hori izapidetzeko onartzen bada. 
Hitzarmena aldatzeko proposamena 3.1 artikuluan ezarritakoaren arabera 
izapidetuko da.»

Hiru. Honela geratzen da idatzita 5. artikulua:

«5. artikulua. Birfinantzatzeko akordioak.

1.– 2021eko abenduaren 31ra arte, egun hori barne, birfinantzaketa-akordio 
bat homologatuta duen zordunak indarrean duen akordioa aldatu ahal izango du edo 
beste bat lortu, aurreko homologaziotik urtebete igaro ez bada ere, Konkurtso 
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Legearen testu bategina onartzen duen maiatzaren 5eko 1/2020 Legegintzako 
Errege Dekretuaren 617. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– Epaileak zordunari helaraziko dizkio birfinantzaketa-akordioaren 
ez-betetzea deklaratzeko hartzekodunek 2020ko urriaren 31tik 2021eko urtarrilaren 
31ra bitartean aurkezten dituzten eskaera guztiak, baina ez ditu izapidetzeko 
onartuko adierazitako azken datatik hilabete igaro arte. Hilabete horretan, zordunak 
hartzekodunekin indarreko akordio homologatua aldatzeko edo beste akordio bat 
lortzeko negoziazioak hasi dituela edo hasi nahi dituela jakinarazi ahal izango dio 
konkurtsoa deklaratzeko eskumena duen epaitegiari, nahiz eta aurreko homologazio-
eskaera egin zenetik urtebete igaro ez. Epaitegiari jakinarazi eta hurrengo hiru 
hilabeteetan zordunak ez badu lortu indarrean duen akordioa edo beste bat 
aldatzeko akordiorik, epaileak izapidetzeko onartuko ditu hartzekodunek 
aurkeztutako ez-betetzea deklaratzeko eskaerak.

3.– Epaileak zordunari helaraziko dizkio birfinantzaketa-akordioaren 
ez-betetzea deklaratzeko hartzekodunek 2021eko urtarrilaren 31tik irailaren 30era 
bitartean aurkezten dituzten eskaera guztiak, baina ez ditu izapidetzeko onartuko 
adierazitako azken datatik hilabete igaro arte. Hilabete horretan, zordunak 
hartzekodunekin indarreko akordio homologatua aldatzeko edo beste akordio bat 
lortzeko negoziazioak hasi dituela edo hasi nahi dituela jakinarazi ahal izango dio 
konkurtsoa deklaratzeko eskumena duen epaitegiari, nahiz eta aurreko homologazio-
eskaera egin zenetik urtebete igaro ez. Epaitegiari jakinarazi eta hurrengo hiru 
hilabeteetan zordunak ez badu lortu indarrean duen akordioa edo beste bat 
aldatzeko akordiorik, epaileak izapidetzeko onartuko ditu hartzekodunek 
aurkeztutako ez-betetzea deklaratzeko eskaerak.

2021eko urtarrilaren 31tik errege lege-dekretu hau indarrean sartu arte 
birfinantzaketa-akordioa ez dela bete deklaratzeko eskaerak aurkeztu badira eta 
eskaera horiek izapidetzeko onartu badira, prozeduraren izapidetzea eten egingo 
da. 2021eko irailaren 30etik hilabeteko epean, zordunak hartzekodunekin indarreko 
akordio homologatua aldatzeko edo beste bat lortzeko negoziazioak hasi dituela edo 
hasi nahi dituela jakinarazi ahal izango dio konkurtsoa deklaratzeko eskumena duen 
epaitegiari, nahiz eta aurreko homologazio-eskaera egin zenetik urtebete igaro ez. 
Epaitegiari jakinarazi eta hurrengo hiru hilabeteetan zordunak ez badu lortu 
indarrean duen akordioa edo beste bat aldatzeko akordiorik, epaileak indargabetuko 
ditu hartzekodunek aurkeztutako ez-betetzea deklaratzeko eskaeren etenaldia.»

Lau. Honela geratzen dira idatzita 6. artikuluaren 1. eta 2. apartatuak:

«1. 2021eko abenduaren 31ra arte, egun hori barne, kaudimengabezia-
egoeran dagoen zordunak ez du konkurtso-deklarazioa eskatzeko betebeharrik 
izango, epaitegi eskudunari birfinantzaketa-akordio bat, ordainketen judizioz 
kanpoko akordio bat edo aurretiazko hitzarmen-proposamen baten atxikipen bat 
lortzeko hartzekodunekin negoziazioak hasi direla jakinarazi badio zein jakinarazi ez 
badio. Konkurtso Legearen testu bateginaren 5.1 artikuluan aurreikusitako 
konkurtso-deklarazioa eskatzeko bi hilabeteko epea data horren hurrengo egunean 
hasiko da zenbatzen.

2.– 2021eko abenduaren 31ra arte, egun hori barne, epaileek ez dituzte 
izapidetzeko onartuko 2020ko martxoaren 14tik aurrera aurkeztu diren nahitaezko 
konkurtsoaren eskaerak. 2021eko abenduaren 31ra arte, egun hori barne, zordunak 
borondatezko konkurtsoaren eskaera aurkeztu badu, lehentasunezko izapiderako 
onartuko da, nahiz eta nahitaezko konkurtsoa eskatu eta geroagokoa izan.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
62. zenbakiaren euskarazko gehigarria  2021eko martxoaren 13a, larunbata  I. atala 32. or.

Bost. 8 bis artikulua gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«8. bis artikulua. Masa aktiboa berriro sartzearen inguruko intzidenteak.

1.– Masa aktiboa itzultzeko demandak ebazteko hasten diren intzidenteetan ez 
da beharrezkoa izango ikustaldia egitea 2021eko abenduaren 31ra arte, salbu eta 
konkurtsoko epaileak besterik ebazten badu.

2.– Demandatuetatik edozeinek demandari erantzuten ez badio, amore 
ematea dela ulertuko da, salbu eta zuzenbide publikoko hartzekodunak badira.

3.– Aurkaratzeko intzidente-demandarekin eta aurkezten diren erantzunekin 
batera aurkeztu beharko dira, nahitaez, alderdiek baliatu nahi dituzten frogabideak.»

Sei. Honela geratzen da idatzita 9. artikulua:

«9. artikulua. Lehentasunezko izapidetzea.

2021eko abenduaren 31ra arte, egun hori barne, honako hauek izapidetuko dira 
lehentasunez:

a) Lan-arloko konkurtso-intzidenteak.
b) Ekoizpen-unitateak besterentzeko edo aktiboaren elementuak osotasunean 

saltzeko jarduketak.
c) Hitzarmen-proposamenak edo betetze-aldian daudenak aldatzeko 

proposamenak, bai eta hitzarmenaren onespen judizialaren aurkako intzidenteak ere.
d) Masa aktiboa berriro sartzearen arloko konkurtso-intzidenteak.
e) Birfinantzaketa-akordio baten edo indarrean dagoenaren aldaketaren 

homologazio-eskaera izapidetzea onartzea.
f) Kautelazko neurriak hartzea eta, oro har, konkurtsoko epailearen iritziz ondasunak 

eta eskubideak mantentzen eta kontserbatzen lagun dezakeen beste edozein.
g) Gaur egungo kaudimengabezian dagoen pertsona natural baten konkurtso 

kontsekutiboa, masa aktiborik eta ordainketa-plan bat planteatzeko aukerarik ez 
badu, bitartekariak eskatuta. Plan horretan jasoko dira behin-behineko 
hartzekodunen zerrenda, ustekabeko kalifikazioa eta ordaindu gabeko pasibotik 
libratzeko onura eskatzea, bai eta inolako aktiborik ez duela adierazten duen 
zordunaren erantzukizunpeko adierazpena ere.

h) Ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura.»

Zazpi. Honela geratzen da idatzita 10. artikulua:

«10. artikulua. Masa aktiboa besterentzea.

1.– 2021eko abenduaren 31ra arte deklaratutako hartzekodunen 
konkurtsoetan, eta lege hau indarrean jartzean izapidetzen ari direnetan, masa 
aktiboko ondasunen eta eskubideen enkantea enkante judizial edo estrajudizial 
bidez egin ahal izango da, edo Konkurtso Legearen testu bategina onartzen duen 
maiatzaren 5eko 1/2020 Legegintzako Errege Dekretuan aurreikusitakoen artetik 
epaileak baimendutako beste edozein modu erabiliz. Salbuespen gisa, eta epealdi 
berean, nahiz eta judizialki onetsitako likidazio-planean judizioz kanpoko enkante-
modalitate jakin bat aurreikusi, modalitate hori beste edozein modalitateren arabera 
egin ahal izango da, enpresa espezializatuaren bidez egiten dena barne, plana 
aldatu beharrik gabe eta konkurtsoko epailearen baimen espresua eskatu beharrik 
gabe. Nolanahi ere, ordezkapen hori hiruhileko txostenean jasoko da.

2.– Lehentasunez, eta ahal den guztietan, modu telematikoan egingo da 
enkantea.

3.– Epaileak, konkurtsoaren edozein unetan, baimendu badu pribilegio 
bereziari lotutako ondasun eta eskubideak zuzenean diru bihurtzea edo ondasun 
horiek ordainean edo ordaintzeko ematea, baimenean ezarritakoaren arabera 
jardungo da.»
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Zortzi. 12 artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«12. artikulua. Ordainketen, konkurtso kontsekutiboaren eta ordaindu gabeko 
pasibotik libratzeko onuraren judizioz kanpoko akordioaren izapideak bizkortzea.

2021eko abenduaren 31ra arte, egun hori barne, zorduna ordainketen judizioz 
kanpoko akordioa arrakastarik gabe lortzen saiatu dela ulertuko da, baldin eta 
egiaztatzen bada konkurtso-bitartekariak bi aldiz ez duela onartu izendatzea, 
konkurtso kontsekutiboa hasteko, eta hori epaitegiari jakinarazi zaiola.»

Azken xedapenetako zortzigarrena. Enpresa-kaudimena eta energiaren sektorea 
laguntzeko, eta zerga-arloko premiazko neurrien azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege 
Dekretua aldatzea.

Enpresa-kaudimena eta energiaren sektorea laguntzeko, eta zerga-arloko premiazko 
neurrien azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluko 1. apartatuko a) 
letra aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Salbuespenez, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onesten duen 
uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 1. artikuluan aurreikusitako 
kapital-sozietateei honako neurri hauek aplikatuko zaizkie 2021ean:

a) Sozietate anonimoen kasuan, estatutuetan aurreikusita ez egon arren, 
administrazio-kontseiluak, batzar orokorraren deialdian, aurreikusi ahal izango du 
bitarteko telematikoen bidez bertaratzea eta urrutiko botoa, uztailaren 2ko 1/2010 
Legegintzako Errege Dekretuaren 182. eta 189. artikuluetan eta lege-testu bereko 
521. artikuluan aurreikusitako baldintzetan, sozietate anonimo kotizatuen kasuan, 
bai eta batzarra estatuko lurraldeko edozein tokitan egitea ere. Horretaz gain, 
administrazio-organoak, deialdiaren iragarkian, batzarra soilik bide telematikoz 
egitea erabaki ahal izango du, hau da, bazkideak edo haien ordezkariak fisikoki 
bertaratu gabe, baldin eta arrazoizko bermeak aurkezten badira boto-eskubidea 
baliatzen duen subjektuaren identitatea ziurtatzeko eta bileran parte hartzeko aukera 
eskaintzen bada, bide hauen guztien bidez: (i) bertaratze telematikoa; (ii) batzarreko 
lehendakariari urrutiko komunikabideen bidez emandako ordezkaritza eta (iii) 
urrutiko komunikabideen bidez emandako boto aurreratua. Administratzaileek 
batzarrean parte har dezakete audiokonferentziaz edo bideokonferentziaz. Batzarra 
egoitza sozialean egin dela ulertuko da, batzarreko lehendakaria non dagoen 
kontuan hartu gabe.»

Azken xedapenetako bederatzigarrena. Eskumen-tituluak.

Errege lege-dekretu hau Espainiako Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 1., 6., 8., 10., 
11., 13. eta 14. puntuetan xedatutakoaren babesean ematen da; horiek eskumen 
esklusiboa ematen diote Estatuari honako alor hauetan: konstituzio-eskubideak 
egikaritzean eta konstituzio-eginbeharrak betetzean espainiar guztien berdintasuna 
bermatzen duten oinarrizko baldintzak arautzea; merkataritza-legeria, prozesu-legeria eta 
legeria zibila; aduana- eta muga-zergen araubidea; kanpo-merkataritza; kreditua, bankuak 
eta aseguruak antolatzeko oinarriak; jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren 
oinarriak eta koordinazioa; eta ogasun publikoa.

Azken xedapenetako hamargarrena. Erregelamendu bidezko garapena eta arauak 
emateko gaikuntza.

Gobernuari ahalmena ematen zaio errege lege-dekretu honetan arautzen dena 
garatzeko, aplikatzeko eta betearazteko behar diren xedapen guztiak onesteko.
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Azken xedapenetako hamaikagarrena. Indarrean jartzea.

Errege lege-dekretu hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean bertan 
jarriko da indarrean.

Madrilen, 2021eko martxoaren 12an.

FELIPE E.

Gobernuko presidentea,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

I. ERANSKINA

ESJN-2009 Jardueraren deskribapena

0710 Burdina-meak ateratzea.

1052 Izozkiak egitea.

1083 Kafe, te eta infusioak ekoiztea.

1101 Alkoholdun edariak destilatu, zuzendu eta nahastea.

1103 Sagardoa eta frutekin egindako bestelako edari hartzituak egitea.

1413 Kanpoko bestelako jantziak egitea.

1419 Bestelako jantziak eta osagarriak egitea.

1420 Larruzko artikuluen fabrikazioa.

1439 Puntuzko jantzigintza.

1811 Arte grafikoak eta horiekin lotutako zerbitzuak.

1812 Inprimaketa eta arte grafiko arloko beste jarduera batzuk.

1813 Euskarrien aurreinprimatze- eta prestatze-zerbitzuak.

1814 Koadernaketa eta horrekin lotutako zerbitzuak.

1820 Grabatutako euskarrien erreprodukzioa.

2051 Lehergailuen fabrikazioa.

2441 Metal preziatuen ekoizpena.

2670 Optika-tresnak eta argazki-ekipoak fabrikatzea.

2731 Zuntz optikozko kableak fabrikatzea.

3212 Bitxien eta antzeko artikuluen fabrikazioa.

3213 Bisuteriaren eta antzeko artikuluen fabrikazioa.

3316 Aeronautikako eta espazioko konponketa eta mantentze-lanak.

3530 Lurrunaren eta aire girotuaren hornidura.

4616 Ehunen, jantzien, larrukien, oinetakoen eta larruzko gaien merkataritzako 
bitartekariak.

4617 Elikagaien, edarien eta tabakoaren merkataritzako bitartekariak.
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ESJN-2009 Jardueraren deskribapena

4624 Larruen handizkako merkataritza.

4634 Edarien handizkako salmenta.

4636 Azukre, txokolate eta gozokien handizkako merkataritza.

4637 Kafe, te, kakao eta espezien handizkako merkataritza.

4638 Arrainen, itsaskien eta beste elikagai batzuen handizkako merkataritza.

4639 Elikagaien, edarien eta tabakoaren handizkako merkataritza espezializatu gabea.

4644 Portzelana, beirateria eta garbiketako gaien handizkako merkataritza.

4648 Erlojugintzako eta bitxigintzako gaien handizkako merkataritza.

4719 Bestelako txikizkako merkataritza, espezializatu gabeko establezimenduetan.

4724 Okintza, gozogintza eta gozogintzako gaien txikizkako merkataritza saltoki 
espezializatuetan.

4725 Edarien txikizkako merkataritza, saltoki espezializatuetan.

4741 Ordenagailuen, ekipo periferikoen eta programa informatikoen txikizkako 
merkataritza establezimendu espezializatuetan.

4751 Ehunen txikizkako merkataritza, establezimendu espezializatuetan.

4762 Egunkarien eta papergintzako gaien txikizkako merkataritza, establezimendu 
espezializatuetan.

4771 Jantzien txikizkako merkataritza, establezimendu espezializatuetan.

4772 Oinetakoen eta larruzko gaien txikizkako merkataritza, establezimendu 
espezializatuetan.

4777 Erlojugintzako eta bitxigintzako artikuluen txikizkako merkataritza, establezimendu 
espezializatuetan.

4782 Ehungintzako produktuen, jantzien eta oinetakoen txikizkako merkataritza salmenta-
postuetan eta azoketan.

4789 Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoketan.

4799 Establezimenduetan, salmenta-postuetan edo azoketan egiten ez den bestelako 
txikizkako merkataritza.

4931 Bidaiarien hiri eta hiri-inguruko lehorreko garraioa.

4932 Taxiz garraiatzea.

4939 Beste inon sailkatu gabeko lehorreko garraio motak.

5010 Bidaiarien itsas garraioa.

5030 Bidaiariak barruko bide nabigagarrietatik garraiatzea.

5110 Bidaiarien aireko garraioa.

5221 Lehorreko garraioarekin lotutako jarduerak.

5222 Itsas garraioari eta barneko bide nabigagarrietako garraioari lotutako jarduerak.

5223 Aireko garraioarekin lotutako jarduerak.
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ESJN-2009 Jardueraren deskribapena

5510 Hotelak eta antzeko ostatuak.

5520 Ostatu turistikoak eta egonaldi laburreko beste ostatu batzuk.

5530 Kanpinak eta karabanentzako aparkalekuak.

5590 Beste ostatu batzuk.

5610 Jatetxeak eta janari-postuak.

5621 Ekitaldietarako janari prestatuen hornikuntza.

5629 Beste janari-zerbitzu batzuk.

5630 Edarien establezimenduak.

5813 Egunkarien edizioa.

5914 Zinema erakusteko jarduerak.

7420 Argazkigintza-jarduerak.

7711 Automobilen eta motor-ibilgailu arinen alokairua.

7712 Kamioiak alokatzea.

7721 Aisialdiko eta kiroletako artikuluak alokatzea.

7722 Bideo-zinten eta diskoen alokairua.

7729 Norberaren bestelako gauzakiak eta etxean erabiltzeko artikuluak alokatzea.

7733 Bulegoko makinak eta ekipoak alokatzea, ordenagailuak barne.

7734 Nabigazio-bitartekoen alokairua.

7735 Aireko garraiobideak alokatzea.

7739 Beste inon sailkatu gabeko beste makina, ekipo eta ondasun ukigarri batzuen 
alokairua.

7911 Bidaia-agentzien jarduerak.

7912 Operadore turistikoen jarduerak.

7990 Beste erreserba-zerbitzu batzuk eta haiekin lotutako jarduerak.

8219 Fotokopiatzeko eta dokumentuak prestatzeko jarduerak eta bulegoko beste jarduera 
espezializatu batzuk.

8230 Konbentzioak eta erakustazokak antolatzea.

8299 Enpresei laguntzeko beste jarduera batzuk.

9001 Arte eszenikoak.

9002 Arte eszenikoei lotutako jarduera osagarriak.

9004 Ikuskizun-aretoen kudeaketa.

9102 Museoetako jarduerak.

9103 Toki eta eraikin historikoen kudeaketa.

9104 Lorategi botanikoetako, parke zoologikoetako eta natura-erreserbetako jarduerak.
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ESJN-2009 Jardueraren deskribapena

9200 Ausazko jokoen eta apustuen arloko jarduerak.

9311 Kirol-instalazioen kudeaketa.

9313 Gimnasioetako jarduerak.

9319 Beste kirol-jarduera batzuk.

9321 Jolas-parkeetako eta parke tematikoetako jarduerak.

9329 Olgetarako eta denbora-pasako beste jarduera batzuk.

9523 Oinetakoak eta larruzko gaiak konpontzea.

9525 Erlojuak eta bitxiak konpontzea.

9601 Ehunezko eta larruzko jantziak ikuzi eta garbitzea.

9604 Mantentze fisikoko jarduerak.

II. ERANSKINA

COVIDak eragindako enpresak birkapitalizatzeko funtsa

Kontuen zenbakia Balantzea
– Aktiboa

Aurrekontua 
(mila eurotan)

– 2021

A) Aktibo ez-korrontea 250.000

l. Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan epe luzerako finantza-
inbertsioak

2400, (2930) 1.– Finantza-inbertsioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean

2401, 2402, 2403, (248), (2931) 2.– Finantza-inbertsioak merkataritza-sozietateen ondarean

241, 242, 245, (294), (295) 3.– Zorra adierazten duten kreditu eta baloreak

246, 247 4.– Bestelako inbertsioak

ll. Epe luzeko finantza-inbertsioak 250.000

250, (259), (296) 1.– Finantza-inbertsioak ondarean

251, 252, 256, 257, (297), (298) 2.– Zorra adierazten duten kreditu eta baloreak 250.000

253 3.– Finantza-deribatuak

258, 26 4.– Beste finantza-inbertsio batzuk

B) Aktibo korrontea 746.164

l. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk

460, (4900) 1.– Zordunak jarduera nagusiagatik

469, (4901), 555, 558 2.– Kobratu beharreko beste kontu batzuk

47 3.– Administrazio publikoak

ll. Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan epe laburrerako finantza-
inbertsioak
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Kontuen zenbakia Balantzea
– Aktiboa

Aurrekontua 
(mila eurotan)

– 2021

530, (539), (593) 1.– Finantza-inbertsioak merkataritza-sozietateen ondarean

531, 532, 535, (594), (595) 2.– Zorra adierazten duten kreditu eta baloreak

536, 537, 538 3.– Bestelako inbertsioak

III. Epe laburreko finantza-inbertsioak 281

540, (549), (596) 1.– Finantza-inbertsioak ondarean

541, 542, 546, 547, (597), (598) 2.– Zorra adierazten duten kreditu eta baloreak 281

543 3.– Finantza-deribatuak

545, 548, 565, 566 4.– Beste finantza-inbertsio batzuk

480, 567 IV. Periodifikatzeagatiko doikuntzak

577 V. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 745.883

570, 571 1.– Beste aktibo likido baliokide batzuk

2.– Diruzaintza 745.883

Aktiboa guztira (A + B) 996.165

Kontuen zenbakia Balantzea
– Ondare garbia eta pasiboa

Aurrekontua 
(mila eurotan)

– 2021

100 A) Ondare garbia 992.165

I. Jarritako ondarea 1.000.000

ll. Sortutako ondarea –7.835

120 1.– Aurreko ekitaldietako emaitzak

129 2.– Ekitaldiko emaitzak –7.835

–557 3.– Konturako emaitza-banaketa

133 III. Balio-aldaketengatiko doikuntzak

133 1.– Aktibo finantzario salgarriak

134 2.– Estaldura-eragiketak

131, 132 IV. Emaitzei egozteko dauden ondarearen beste gehikuntza batzuk

B) Pasibo ez-korrontea 0

14 l. Epe luzeko hornidurak

ll. Epe luzeko zorrak 0

171, 172, 178, 18 1.– Epe luzeko zorrak

176 2.– Finantza-deribatuak

16 III. Epe luzeko zorrak, taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin
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Kontuen zenbakia Balantzea
– Ondare garbia eta pasiboa

Aurrekontua 
(mila eurotan)

– 2021

C) Pasibo korrontea 4.000

58 l. Epe motzeko hornidurak

ll. Epe laburreko zorrak 0

521, 522, 528, 560, 561 1.– Epe laburreko zorrak

526 2.– Finantza-deribatuak

51 III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin

IV. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 4.000

420 1.– Jardueratik eratorritako eragiketengatiko hartzekodunak 4.000

429, 554 2.– Ordaindu beharreko beste kontu batzuk

47 3.– Administrazio publikoak

485, 568 V. Periodifikatzeagatiko doikuntzak

Ondare garbia eta pasiboa, guztira (A + B + C) 996.165

Kontuen zenbakia Ustiapen-aurrekontua
– Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua

Aurrekontua 
(mila eurotan)

– 2021

A) Kudeaketa arrunteko diru-sarrerak guztira (1+2+3) 0

5.– Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk –8.117

–62 a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak –8.117

–676 b) Beste batzuk

B) Kudeaketa arrunteko gastuak guztira (4+5) –8.117

l. Kudeaketa arruntaren emaitza (aurrezkia edo desaurrezkia) (A+B) –8.117

6.– Arruntak ez diren beste partida batzuk

778 a) Sarrerak

–678 b) Gastuak

ll. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (1+6) –8.117

7.– Diru-sarrera finantzarioak 281

a) Ondare-tresnetan izandako parte-hartzeetakoak 281

7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan

760 a.2) Beste entitate batzuetan 281

b) Balio negoziagarrietatik eta aktibo ibilgetuaren kredituetatik datozenak

7631, 7632 b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan

761, 762, 769, 76454, (66454) b.2) Beste batzuk
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Kontuen zenbakia Ustiapen-aurrekontua
– Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua

Aurrekontua 
(mila eurotan)

– 2021

8.– Finantza-gastuak 0

a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin zorrak izateagatik

b) Beste batzuk

9.– Arrazoizko balioaren aldakuntza finantza-aktibo eta -pasiboetan

a) Finantza-deribatuak

b) Arrazoizko balioko beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita

c) Salmentarako eskura dauden finantza-aktiboak ekitaldiko emaitzara egoztea

768, (668) 10.– Kanbio-aldeak

11.– Balioaren narriadura, bajak, eta finantza-aktiboak eta -pasiboak besterentzea 0

7960, 7961, 7965, 766, (6960), 
(6961),(6965)(666),7970,(6970),(6670) a) Taldeko erakundeenak, talde anitzenak eta elkartuenak

765, 7966, 7971, (665), (6671), b) Beste batzuk

III. Finantza-eragiketen emaitza (7+8+9+10+11) 281

IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkia edo desaurrezkia) garbia (11+111) –7.835

Kapital-aurrekontua
– Diru-fluxuaren egoera

Aurrekontua (mila 
eurotan)
– 2021

l. Kudeaketa-jardueren diru-fluxuak

A) Kobrantzak (+)

1.– Jasotako transferentziak eta dirulaguntzak

2.– Kobratutako interesak eta dibidenduak

3.– Beste kobrantza batzuk

B) Ordainketak (–) –4.117

4.– Emandako transferentziak eta dirulaguntzak

5.– Beste kudeaketa-gastu batzuk –4.117

6.– Ordaindutako interesak

7.– Beste ordainketa batzuk

Kudeaketa-jarduerengatiko eskudiru-fluxu garbiak (A+B) –4.117

ll. Inbertsio-jardueren diru-fluxuak

C) Kobrantzak (+)

Finantza-aktiboen salmenta

D) Ordainketak (–) –250.000
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Kapital-aurrekontua
– Diru-fluxuaren egoera

Aurrekontua (mila 
eurotan)
– 2021

Finantza-aktiboen erosketa –250.000

Inbertsio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (C+D) –250.000

III. Finantzaketa-jardueraren diru-fluxuak

E) Ondarearen hazkundea (+) 1.000.000

1.– Funtsa hartzen duen erakundearen ekarpenak 1.000.000

Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (E+F+G+H) 1.000.000

IV. Sailkatzeko dauden diru-fluxuak

I) Aplikatzeko dauden kobrantzak (+) J) Aplikatzeko dauden ordainketak (–)

Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (1+J)

V. Kanbio-tasen aldaketen eragina (+1–)

VI. Eskudiruaren eta eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoen gehikuntza/murrizketa garbia (1+11+111+1V+V) 745.883

Ekitaldiaren hasierako eskudirua eta eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak 0

Ekitaldiaren amaierako eskudirua eta eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak 745.883
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