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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
6305 Real decreto lei 6/2021, do 20 de abril, polo que se adoptan medidas 

complementarias de apoio a empresas e autónomos afectados pola pandemia 
de COVID-19.

I

O impacto negativo da pandemia da COVID-19 na actividade económica de moitas 
empresas e autónomos supuxo unha importante redución dos seus ingresos, pois afectou 
directamente a súa liquidez e solvencia e, polo tanto, a súa capacidade para facer fronte 
ás súas obrigacións tanto con outras empresas como coas diversas administracións 
públicas no cumprimento das súas obrigacións tributarias e de natureza non tributaria.

No ámbito das débedas de natureza pública, non tributarias nin alfandegueiras, que 
derivan do reintegro e/ou reembolso de préstamos concedidos pola Administración xeral do 
Estado, as principais medidas de apoio financeiro aos obrigados ao pagamento foron 
aprobadas no ámbito dos departamentos ministeriais concedentes dos préstamos.

Todas as medidas de apoio financeiro a beneficiarios de axudas e préstamos 
concedidos pola Administración xeral do Estado aprobadas ata o momento se 
circunscribiron ao ámbito de competencias dos ministerios concedentes dos préstamos, 
isto é, ás cotas non vencidas. Con todo, na maioría das ocasións, como consecuencia 
do impacto negativo xerado na súa actividade pola pandemia, os beneficiarios dos 
préstamos enfróntanse á incapacidade para poder facer fronte a aquelas cotas que xa 
están vencidas e que non puideron ser obxecto de reconsideración no seu calendario de 
vencementos por parte do ministerio concedente, ben por quedaren fóra do ámbito de 
aplicación das medidas ou ben como consecuencia de que foron obxecto dun 
aprazamento ou fraccionamento por parte das delegacións de Economía e Facenda con 
carácter previo á crise sanitaria da COVID-19 e, polo tanto, á aprobación das citadas 
medidas, e quedaron fóra da esfera competencial dos ministerios.

A mencionada imposibilidade únese ás dificultades tanto de financiamento como para a 
obtención de garantías en forma de aval de entidade de crédito, sociedade de garantía recíproca 
ou certificado de seguro de caución destinadas a garantir os aprazamentos e/ou fraccionamentos 
das débedas non tributarias derivadas do reembolso e/ou do reintegro de moitas destas 
empresas que resultaron beneficiarias das axudas públicas ou de préstamos.

Os artigos 44 e seguintes do Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real 
decreto 939/2005, do 29 de xullo, regulan o procedemento de aprazamento e 
fraccionamento do pagamento das débedas fronte á Facenda pública. En particular, os 
artigos 46.5 e 50 prevén a posibilidade de obter unha dispensa total ou parcial da garantía 
nas resolucións de aprazamento e fraccionamento das débedas de dereito público.

Con todo, na mesma liña das medidas sinaladas que se adoptaron con anterioridade 
para preservar o tecido produtivo e garantir o mantemento do emprego e da actividade, 
con atención á excepcional situación que a actual pandemia da COVID-19 está a provocar 
nos obrigados ao pagamento, resulta necesario dar un impulso adicional na adopción de 
medidas dirixidas a permitir un cumprimento das obrigacións de carácter non tributario, e 
acudindo á flexibilización do procedemento de concesión de aprazamentos e 
fraccionamentos con dispensa de garantía polas delegacións de Economía e Facenda.

Por este motivo, o presente real decreto lei aproba un procedemento excepcional e 
temporal durante os exercicios 2021 e 2022, para que as delegacións de Economía e 
Facenda concedan aprazamentos e/ou fraccionamentos do pagamento de débedas de 
natureza pública, non tributarias nin alfandegueiras, derivadas do reintegro e/ou reembolso 
de axudas ou de préstamos concedidos pola Administración xeral do Estado, con dispensa 
de garantía. O obxectivo é proporcionar ás delegacións de Economía e Facenda a 
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documentación que lles proporcione elementos de xuízo para analizar o carácter transitorio 
das dificultades económico-financeiras das empresas e a súa futura viabilidade, 
fundamentalmente coa achega polo solicitante dun plan de viabilidade ou de negocios, 
verificado por un auditor inscrito no Rexistro Oficial de Auditores de Contas. Nestes casos, 
as delegacións poderán conceder un período de carencia total para o pagamento da 
débeda de ata dous anos de duración desde a data do seu vencemento, e un 
fraccionamento posterior da débeda de ata dous anos.

II

O 12 de marzo de 2021 foi aprobado o Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da 
COVID-19, dirixidas a seguir protexendo o tecido produtivo, evitar un impacto estrutural na 
economía e preservar o emprego.

De entre as medidas aprobadas polo citado real decreto lei, que ascenden a 11.000 
millóns de euros, destaca a creación da liña COVID de axudas directas a autónomos e 
empresas, por importe de 7.000 millóns de euros, destinada ás comunidades autónomas 
e ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla para que canalicen axudas aos autónomos e 
empresas dos sectores máis afectados pola pandemia.

A identificación dos sectores máis afectados realizouse sobre a base de criterios 
obxectivos a nivel nacional, como son a porcentaxe de traballadores en ERTE en cada 
sector, que mostra o impacto no emprego derivado da pandemia, e a porcentaxe de 
reincorporación de traballadores en ERTE ao mercado laboral que se produciu en cada 
sector desde maio de 2020 ata o 1 de marzo de 2021.

O Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, utilizaba estes indicadores para concentrar 
as axudas no reforzo da solvencia das empresas nos sectores que manteñen unha maior 
afectación en termos de actividade e emprego. Con todo, nalgunhas rexións pode haber 
sectores que se viron particularmente afectados sen que no ámbito nacional superen os 
limiares fixados na definición de criterios obxectivos establecidos no Real decreto lei 
5/2021, do 12 de marzo.

Esta idiosincrasia rexional fai aconsellable habilitar as comunidades autónomas e 
cidades de Ceuta e Melilla de forma que poidan ter certa marxe de flexibilidade para que, 
sempre dentro da asignación total establecida para cada unha delas, poidan engadir á 
listaxe de sectores elixibles para recibir axudas con cargo á liña COVID establecida no 
anexo I do citado real decreto lei outros sectores adicionais que se viron particularmente 
afectados no ámbito do seu territorio.

Igualmente, de maneira excepcional as comunidades autónomas e cidades de Ceuta 
e Melilla poderán outorgar axudas a empresas viables que en 2019 tivesen un resultado 
negativo na declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou resultase 
negativa a base impoñible do imposto sobre sociedades ou do imposto da renda de non 
residentes como consecuencia de circunstancias excepcionais.

O límite establecido no marco temporal de Unión Europea, que determina que as 
axudas teñen que estar outorgadas antes do 31 de decembro de 2021, aconsella 
incorporar con carácter urxente estas dúas modificacións, de forma que as convocatorias 
de axudas por parte das comunidades autónomas xa poidan incorporar esta previsión.

III

Nas medidas que se propoñen concorren, pola súa natureza e finalidade, as circunstancias 
de extraordinaria e urxente necesidade que exixe o artigo 86 da Constitución española como 
presupostos habilitantes para a aprobación dun real decreto lei.

O aludido artigo 86 da Constitución española permite ao Goberno ditar decretos lei «en 
caso de urxente e extraordinaria necesidade», sempre que non afecten o ordenamento 
das institucións básicas do Estado, os dereitos, deberes e liberdades dos cidadáns 
regulados no título I da Constitución, o réxime das comunidades autónomas nin o dereito 
electoral xeral.
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Polo que respecta ao primeiro aspecto, o emprego deste instrumento normativo con 
rango de lei está condicionado á existencia de circunstancias concretas que «por razóns 
difíciles de prever, requiren dunha acción normativa inmediata nun prazo máis breve que 
o requirido pola vía normal ou polo procedemento de urxencia para a tramitación 
parlamentaria de leis» (STC 6/1983, do 4 de febreiro).

O Tribunal Constitucional declarou que esa situación de extraordinaria e urxente 
necesidade pode deducirse «dunha pluralidade de elementos», entre eles, «os que quedan 
reflectidos na exposición de motivos da norma» (STC 6/1983, do 4 de febreiro). Pola súa 
banda, entre a situación de extraordinaria e urxente necesidade que habilita o emprego do 
real decreto lei e as medidas contidas nel debe existir unha «relación directa ou de 
congruencia». Polo tanto, para a concorrencia do presuposto da extraordinaria e urxente 
necesidade, a STC 61/2018, do 7 de xuño (FX 4), exixe, por unha banda, «a presentación 
explícita e razoada dos motivos que tivo en conta o Goberno para a súa aprobación», é 
dicir, o que se denominou situación de urxencia; e, por outra, «a existencia dunha 
necesaria conexión entre a situación de urxencia definida e a medida concreta adoptada 
para remediala».

O real decreto lei constitúe un instrumento constitucionalmente lícito, sempre que o fin 
que xustifica a lexislación de urxencia sexa, tal como reiteradamente exixiu o noso Tribunal 
Constitucional (SSTC 6/1983, do 4 de febreiro, FX 5; 11/2002, do 17 de xaneiro, FX 4; 
137/2003, do 3 de xullo, FX 3, e 189/2005, do 7 xullo, FX 3), remediar unha situación 
concreta dentro dos obxectivos gobernamentais, que por razóns difíciles de prever require 
unha acción normativa inmediata nun prazo máis breve que o requirido pola vía normal ou 
polo procedemento de urxencia para a tramitación parlamentaria das leis, máxime cando 
a determinación do devandito procedemento non depende do Goberno.

A extraordinaria e urxente necesidade de aprobar este real decreto lei inscríbese no 
xuízo político ou de oportunidade que corresponde ao Goberno (SSTC 61/2018, do 7 de 
xuño, FX 4; 142/2014, do 11 de setembro, FX 3) e esta decisión, sen dúbida, supón unha 
ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, do 30 de xaneiro de 2019), 
centradas no cumprimento da seguridade xurídica e a saúde pública. Os motivos de 
oportunidade que acaban de expoñerse demostran que, en ningún caso, o presente real 
decreto lei constitúe un suposto de uso abusivo ou arbitrario deste instrumento constitucional 
(SSTC 61/2018, do 7 de xuño, FX 4; 100/2012, do 8 de maio, FX 8; 237/2012, do 13 de 
decembro, FX 4; 39/2013, do 14 de febreiro, FX 5). Ao contrario, todas as razóns expostas 
xustifican, ampla e razoadamente, a adopción da presente norma (SSTC 29/1982, do 31 de 
maio, FX 3; 111/1983, do 2 de decembro, FX 5; 182/1997, do 20 de outubro, FX 3).

Débese insistir en que a situación que afronta o noso país pola declaración de 
emerxencia de saúde pública de importancia internacional, unida á segunda declaración 
do estado de alarma e á súa prórroga, xeran a concorrencia de motivos que xustifican a 
extraordinaria e urxente necesidade de adoptar diversas medidas. No actual escenario de 
contención e prevención da COVID-19 é urxente e necesario atallar a epidemia e evitar a 
súa propagación para protexer a saúde pública á vez que se adoptan medidas de contido 
económico para afrontar as súas consecuencias.

Polo tanto, as medidas recollidas nesta norma, que son por unha banda de apoio 
financeiro a beneficiarios de axudas e préstamos concedidos pola Administración xeral 
do Estado e, por outra, permiten habilitar as comunidades autónomas e cidades 
de Ceuta e Melilla de forma que poidan ter certa marxe de flexibilidade para engadir á 
listaxe de sectores elixibles para recibir axudas con cargo á liña COVID establecida no 
anexo I do citado Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, outros sectores adicionais 
que se viron particularmente afectados no ámbito do seu territorio, permiten mitigar os 
efectos económicos adversos provocados pola pandemia.

Débese sinalar tamén que este real decreto lei non afecta o ordenamento das 
institucións básicas do Estado, os dereitos, deberes e liberdades dos cidadáns regulados 
no título I da Constitución, o réxime das comunidades autónomas nin o dereito electoral 
xeral.
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Neste sentido, e en relación coa prohibición de afectación aos dereitos, deberes e 
liberdades dos cidadáns regulados no título I da Constitución española, a consolidada 
doutrina constitucional l, que resume a STC 139/2016, do 31 de xullo (FX 6), «1.º) (…) 
este tribunal rexeitou unha interpretación extensiva do devandito límite que suporía o 
baleiramento da figura do decreto lei, facéndoo «inservible para regular con maior ou 
menor incidencia calquera aspecto concernente ás materias incluídas no título I da 
Constitución; 2.º) A cláusula restritiva debe ser entendida de modo que non se reduza á 
nada a figura do decreto lei, de xeito que o que se prohibe constitucionalmente é que se 
regule un réxime xeral destes dereitos, deberes e liberdades ou que vaia en contra do 
contido ou elementos esenciais dalgúns de tales dereitos (STC 111/1983, do 2 de 
decembro, FX 8, confirmada por outras posteriores); 3.º) O tribunal non se debe fixar 
unicamente no xeito en que se manifesta o principio de reserva de lei nunha determinada 
materia, senón máis ben ten que examinar se existiu afectación polo decreto lei dun 
dereito, deber ou liberdade regulado no título I da CE, o que exixirá ter en conta a 
configuración constitucional do dereito, deber ou liberdade afectado en cada caso e 
mesmo a súa localización sistemática no texto constitucional e a natureza e alcance da 
concreta regulación de que se trate (…)».

IV

Concorren neste real decreto lei, ademais, os principios de necesidade, eficacia, 
proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia, exixidos polo artigo 129 
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas.

Para estes efectos, ponse de manifesto o cumprimento dos principios de necesidade 
e eficacia dado o interese xeral en que se fundamentan as medidas que se establecen, e 
o real decreto lei é o instrumento máis inmediato para garantir a súa consecución. A 
norma é acorde co principio de proporcionalidade, xa que non restrinxe dereitos nin impón 
novas obrigacións. Igualmente, axústase ao principio de seguridade xurídica e é 
coherente co resto do ordenamento xurídico. En canto ao principio de transparencia, a 
norma está exenta dos trámites de consulta pública, audiencia e información pública, que 
non son aplicables á tramitación e aprobación de decretos lei. Por último, en relación co 
principio de eficiencia, neste real decreto lei procurouse que a norma xere as menores 
cargas administrativas para os cidadáns.

Este real decreto lei dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1. 13.ª e 14.ª da 
Constitución, que atribúe ao Estado, respectivamente, as competencias exclusivas sobre 
as bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica e de facenda 
xeral.

Na súa virtude, en uso da autorización contida no artigo 86 da Constitución, por 
proposta das ministras de Asuntos Económicos e Transformación Dixital e de Facenda, e 
logo da deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 20 de abril de 2021,

DISPOÑO:

Artigo único. Concesión polas delegacións de Economía e Facenda de aprazamentos e/
ou fraccionamentos do pagamento de débedas de natureza pública, non tributarias nin 
alfandegueiras, derivadas do reintegro e/ou reembolso de axudas ou de préstamos 
concedidos pola Administración xeral do Estado, con dispensa de garantía.

1. Os obrigados ao pagamento de débedas de natureza pública, non tributarias nin 
alfandegueiras, derivadas do reintegro e/ou reembolso de axudas ou de préstamos 
concedidos pola Administración xeral do Estado, cuxa xestión recadatoria corresponda ás 
delegacións de Economía e Facenda, poderán solicitar o aprazamento e/ou fraccionamento 
destas, nos termos que se recollen nos puntos seguintes, durante os exercicios 2021 
e 2022, coa condición de que a crise sanitaria provocada pola COVID-19 e as medidas 
adoptadas para controlar a súa propagación provocasen períodos de inactividade do 
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obrigado ao pagamento, redución no volume das súas vendas ou interrupcións na 
subministración na cadea de valor.

As solicitudes poderanse referir tanto a débedas que se atopen en período voluntario 
de pagamento como a débedas que previamente fosen aprazadas e/ou fraccionadas polas 
delegacións de Economía e Facenda, sempre que non se atopen en período executivo de 
pagamento. No suposto de reconsideracións de aprazamentos e/ou fraccionamentos 
previos, a admisión a trámite da solicitude suspenderá automaticamente o procedemento 
de xestión recadatoria das débedas afectadas con efectos desde a presentación da 
solicitude ata que se dite a correspondente resolución; e, en caso de que o seu pagamento 
estea domiciliado nunha entidade bancaria, a súa domiciliación quedará automaticamente 
anulada para aqueles prazos que aínda non se enviasen para o seu cobramento.

2. Aqueles obrigados ao pagamento que se acollan ao disposto neste real decreto lei 
efectuarán a solicitude de aprazamento e/ou fraccionamento en período voluntario ante a 
delegación de Economía e Facenda competente, de acordo co disposto no artigo 45 do 
Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, 
e no prazo establecido no seu artigo 46.1.a).

3. A solicitude de aprazamento e/ou fraccionamento conterá os datos e irá 
acompañada dos documentos necesarios previstos nos puntos 2, 3.b) e c) e 5 do artigo 46 
do Regulamento xeral de recadación.

Adicionalmente, a solicitude deberá ir acompañada dos documentos que a continuación 
se relacionan:

a) Unha memoria xustificativa na cal se motive adecuadamente a dificultade de 
atender as débedas de acordo co vencemento ou co calendario de pagamentos vixente, 
como consecuencia da crise sanitaria provocada pola COVID-19. Deberase xustificar de 
forma detallada que as citadas dificultades teñen a súa orixe na pandemia e nas medidas 
adoptadas para controlar a súa propagación, cunha explicación cualitativa e cuantitativa 
en termos de como se produciu a afectación.

b) Unha certificación sobre as débedas tributarias e coa Seguridade Social que 
mantén o solicitante, expedida polos órganos competentes por solicitude do interesado, 
así como unha declaración responsable do solicitante sobre as débedas por reintegros e/
ou reembolsos de axudas ou préstamos coas administracións públicas, distintas das que 
forman parte da solicitude de aprazamento e/ou fraccionamento.

c) Plan de viabilidade ou de negocio, aprobado polo máximo órgano de 
administración, que conteña as medidas que se prevén adoptar para superar as dificultades 
económico-financeiras que lle impiden, de forma transitoria, efectuar o pagamento no 
prazo ou no calendario establecidos, así como a evolución do negocio prevista para poder 
afrontar o aprazamento e unha xustificación dos datos incluídos.

O plan deberá ter un ámbito temporal que, como mínimo, cubra o período a que se 
estenda o calendario de pagamentos solicitado no aprazamento e/ou fraccionamento.

Deberá incluír uns estados financeiros previsionais (balance de situación, conta de 
perdas e ganancias e estado de fluxos de efectivo que detalle as dispoñibilidades líquidas 
que se prevé xerar e cales delas se prevé destinar á devolución das débedas aprazadas 
e/ou fraccionadas).

Cando a solicitude se refira a débedas que superen os 150.000 euros ou, de forma 
acumulada con solicitudes anteriores formuladas ao abeiro deste real decreto lei, superen 
os 250.000 euros, o plan de viabilidade ou de negocio deberá ir acompañado dun informe 
dun auditor rexistrado no Rexistro Oficial de Auditores de Contas. O devandito informe 
deberá expresar unha opinión técnica na cal se manifestará, de forma clara e precisa, se 
as hipóteses e previsións utilizadas polo solicitante na elaboración do plan son razoables 
atendendo a criterios económicos, e se as cifras contidas nel teñen un soporte na 
información contable proporcionada.

Tanto o plan de viabilidade ou de negocio como o informe do auditor terán unha validez 
dun ano desde a súa emisión.

Estes documentos poderán contribuír a xustificar o cumprimento dos requisitos 
exixidos nos puntos 3.c) e 5.d) do artigo 46 do Regulamento xeral de recadación.
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d) Para aquelas débedas que xa contasen cunha garantía total ou parcial, deberase 
achegar documentación asinada polo garante que acredite que a operación aprazada e/ou 
fraccionada segue estando garantida nos mesmos termos que a débeda orixinal. En caso 
de que as garantías estivesen depositadas ante a Caixa Xeral de Depósitos, deberase 
proceder á substitución das garantías, estendendo a cobertura do aval ás operacións 
aprazadas e/ou fraccionadas, e presentar como documentación acreditativa da substitución 
os xustificantes emitidos pola Caixa Xeral de Depósitos.

4. A delegación de Economía e Facenda competente, tras a verificación dos 
documentos e requisitos establecidos neste artigo, poderá ditar resolución que acorde o 
aprazamento e/ou fraccionamento con dispensa de garantía, que se realizará nos 
seguintes termos:

a) A débeda aprazada e/ou fraccionada conforme este procedemento devindicará a 
favor da Facenda pública os xuros de mora, calculados tal e como establece o artigo 53 do 
Regulamento xeral de recadación.

b) Logo da solicitude do obrigado ao pagamento, poderase conceder un período de 
aprazamento para o pagamento da débeda de ata dous anos de duración desde a data de 
vencemento que corresponda, e un fraccionamento posterior da débeda de ata 2 anos.

5. No non previsto por este real decreto lei serán de aplicación, con carácter 
supletorio, as normas reguladoras dos aprazamentos e fraccionamentos do pagamento 
das débedas de dereito público que recolle o Regulamento xeral de recadación, coa 
excepción do disposto no seu artigo 50.

6. O establecido nos puntos anteriores poderá ser aplicado a solicitudes de 
aprazamento e/ou fraccionamento de débedas que se correspondan con procedementos xa 
iniciados e nos cales aínda non se ditase resolución na data de entrada en vigor deste real 
decreto lei, sempre que se cumpran os requisitos establecidos nos puntos anteriores deste 
artigo, coa achega da documentación adicional necesaria.

7. Non se poderán acoller ao disposto neste real decreto lei aquelas débedas que 
fosen ou sexan aprazadas e/ou fraccionadas de conformidade co procedemento regulado 
na Orde PCM/519/2020, do 9 de xuño, pola que se concretan determinados aspectos do 
procedemento para o aprazamento e fraccionamento do pagamento con dispensa de 
garantía a pequenas e medianas empresas de alta intensidade investidora en I+D+I, para 
as cotas de préstamos de determinadas convocatorias dos subprogramas Investigación 
aplicada colaborativa, INNPACTO e Retos Colaboración.

Disposición derradeira primeira. Modificación do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia 
da COVID-19.

Modifícase o artigo 3 do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19, 
que queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 3. Marco básico dos requisitos de elixibilidade e dos criterios para fixación 
da contía da axuda.

1. Para os efectos deste real decreto lei, consideraranse destinatarios:

a) Os empresarios ou profesionais e entidades adscritas aos sectores definidos 
no anexo I e os que engadan no seu territorio as comunidades autónomas e as 
cidades de Ceuta e Melilla, segundo o establecido no punto 5 deste artigo, e cuxo 
volume de operacións anuais declarado ou comprobado pola Administración, no 
imposto sobre o valor engadido ou tributo indirecto equivalente en 2020, caese máis 
dun 30% con respecto a 2019. Esta información será fornecida pola Administración 
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tributaria correspondente por petición das comunidades autónomas e das cidades 
de Ceuta e Melilla.

Os empresarios ou profesionais que apliquen o réxime de estimación obxectiva 
no imposto sobre a renda das persoas físicas adscritos aos sectores definidos no 
anexo I e os que engadan no seu territorio as comunidades autónomas e as 
cidades de Ceuta e Melilla, segundo o establecido no punto 5 deste artigo.

b) Para o caso de grupos consolidados que tributen no imposto sobre 
sociedades e no réxime de tributación consolidada, entenderase como destinatario, 
para os efectos do cumprimento dos requisitos de elixibilidade e transferencias, o 
citado grupo como un contribuínte único, e non cada unha das entidades que o 
integran, polo cal o volume de operacións que se considerará para determinar a 
caída da actividade será o resultado de sumar todos os volumes de operacións das 
entidades que conforman o grupo.

c) Non se consideran destinatarios aqueles empresarios ou profesionais, 
entidades e grupos consolidados que cumpran os requisitos establecidos nas dúas 
epígrafes anteriores e que na declaración do imposto sobre a renda das persoas 
físicas correspondente a 2019 declarasen un resultado neto negativo polas 
actividades económicas nas cales se aplicase o método de estimación directa para 
a súa determinación ou, de ser o caso, resultase negativa no devandito exercicio a 
base impoñible do imposto sobre sociedades ou do imposto da renda de non 
residentes, antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de 
bases impoñibles negativas. Esta información será fornecida pola Administración 
tributaria correspondente, por petición das comunidades autónomas e das cidades 
de Ceuta e Melilla.

d) Dentro da asignación establecida no artigo 2, as comunidades autónomas 
e as cidades de Ceuta e Melilla poderán establecer excepcións aos criterios 
recollidos na alínea c) do número 1 deste artigo atendendo a circunstancias 
excepcionais acontecidas en 2019 debidamente xustificadas nas súas convocatorias.

2. As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla establecerán 
os criterios para as axudas por destinatario, de forma que non se superen os 
seguintes límites máximos:

a) 3.000 euros cando se trate de empresarios ou profesionais que apliquen o 
réxime de estimación obxectiva no imposto sobre a renda das persoas físicas.

b) Para aqueles empresarios e profesionais cuxo volume de operacións anual 
declarado ou comprobado pola Administración, no imposto sobre o valor engadido 
ou tributo indirecto equivalente, caese máis do 30 % no ano 2020 respecto ao 
ano 2019, a axuda máxima que se concederá será:

i. O 40 % de caída do volume de operacións no ano 2020 respecto do 
ano 2019 que supere o devandito 30 %, no caso de empresarios ou profesionais 
que apliquen o réxime de estimación directa no imposto sobre a renda das persoas 
físicas, así como as entidades e establecementos permanentes que teñan un 
máximo de dez empregados.

ii. O 20 % do importe de caída do volume de operacións no ano 2020 respecto 
do ano 2019 que supere o devandito 30 %, no caso de entidades e empresarios ou 
profesionais e establecementos permanentes que teñan máis de dez empregados.

Sen prexuízo do disposto nas alíneas b) i e b) ii anteriores, a axuda non poderá 
ser inferior a 4.000 euros nin superior a 200.000 euros.

c) No caso dos grupos a que se refire o punto 1 do artigo 3.1.b), os límites 
anteriores aplicaranse ao grupo no seu conxunto.

d) As comunidades autónomas do segundo punto poderán aumentar as 
porcentaxes de cobertura de perdas e límites máximos das axudas dispostas nas 
alíneas b) i e b) ii do presente artigo 3.2.
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3. As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla determinarán 
os parámetros que se aplicarán para os supostos incluídos no número 1.d), así 
como para os supostos de altas ou empresas creadas entre o 1 de xaneiro de 2019 
e o 31 de marzo de 2020, de empresas que realizasen unha modificación estrutural 
da sociedade mercantil entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de decembro de 2020, 
e de empresarios ou profesionais que estivesen de alta durante un período inferior 
ao ano no exercicio 2019 ou no exercicio 2020.

4. Poderase concorrer a convocatorias realizadas por distintas comunidades 
autónomas e polas cidades de Ceuta e Melilla para a asignación das axudas 
directas previstas neste título.

Cando se trate de empresarios, profesionais ou entidades cuxo volume de 
operacións en 2020 fose inferior ou igual a 10 millóns de euros e non apliquen o 
réxime de grupos no imposto sobre sociedades, soamente poderán concorrer á 
convocatoria realizada pola comunidade autónoma ou, de ser o caso, as cidades de 
Ceuta e Melilla, na cal se sitúe o seu domicilio fiscal.

Os grupos e os empresarios, profesionais ou entidades cuxo volume de 
operacións en 2020 fose superior a 10 millóns de euros que desenvolvan a súa 
actividade económica en máis dun territorio autonómico ou en máis dunha cidade 
autónoma poderán participar nas convocatorias que se realicen en todos os 
territorios nos cales operen. Para estes casos, a orde do Ministerio de Facenda de 
desenvolvemento do presente real decreto lei establecerá o criterio de distribución 
da caída da actividade entre os diferentes territorios nos cales operen, atendendo 
ao peso das retribucións de traballo persoal satisfeitas aos traballadores con que 
conten en cada territorio.

5. Os destinatarios destas axudas deberán acreditar unha actividade que se 
clasifique nalgún dos códigos da Clasificación nacional de actividades económicas 
–CNAE 09– previstos no anexo I desta norma no momento da súa entrada en vigor.

Excepcionalmente, e dentro da asignación establecida no artigo 2, as 
comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla poderán outorgar axudas con 
cargo a esta liña COVID de axudas directas a empresarios ou profesionais e 
entidades adscritas a actividades que se clasifiquen en códigos da Clasificación 
nacional de actividades económicas –CNAE 09– non incluídos no anexo I que se 
visen particularmente afectados no ámbito do seu territorio, debidamente 
xustificadas nas súas convocatorias.

6. Non se poderá conceder ningunha axuda directa das recollidas neste título 
pasado o 31 de decembro de 2021».

Disposición derradeira segunda. Título competencial.

Este real decreto lei dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1. 13.ª e 14.ª da 
Constitución, que atribúen ao Estado, respectivamente, as competencias exclusivas sobre 
as bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica e de facenda xeral.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 20 de abril de 2021.

FELIPE R.

O presidente do Goberno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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