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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4761 Reial decret llei 2/2010, de 19 de març, sobre reducció del nombre mínim de 

jornades reals cotitzades per accedir al subsidi per atur o a la renda agrària a 
favor dels treballadors eventuals agraris afectats per les inundacions 
esdevingudes a les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura.

El Reial decret 344/2010, de 19 de març, amplia l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2010, de 
10 de març, per la qual s’aproven mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels 
incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts a diverses comunitats autònomes.

Dins d’aquestes mesures, se’n recullen unes de caràcter sociolaboral que afecten la 
percepció de les prestacions per desocupació pels treballadors afectats per expedients de 
regulació d’ocupació, exoneració de cotitzacions en els casos en què s’hagin autoritzat 
suspensions de contractes o reducció de jornada o la possibilitat de concessió de moratòria 
fins a un any sense interès en l’ingrés de cotitzacions corresponents fins als tres mesos 
naturals consecutius a l’anterior a aquell en què es va produir el sinistre corresponent.

No obstant això, la importància dels danys ocasionats per les greus inundacions 
esdevingudes a les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura, l’últim mes de 2009 i 
durant els primers mesos de 2010, dificulta fortament, per la seva incidència en la pèrdua de 
jornades de treball, la consecució del nombre mínim de jornades reals cotitzades necessàries 
per accedir al subsidi per desocupació, regulat pel Reial decret 5/1997, de 10 de gener, i a la 
renda agrària, regulada pel Reial decret 426/2003, d’11 d’abril, per part dels treballadors 
eventuals del règim especial agrari de la Seguretat Social en aquestes comunitats.

Per això, cal arbitrar els mecanismes necessaris per facilitar amb caràcter urgent i 
transitori el compliment dels requisits que s’exigeixen als treballadors eventuals agraris de 
les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura, seguint els precedents d’ocasions 
anteriors, en què davant de circumstàncies semblants es va aprovar, mitjançant el Reial 
decret llei 10/2005, de 20 de juny, la reducció del nombre mínim de jornades realitzades 
per accedir a les prestacions assenyalades.

Respon a aquesta finalitat la present disposició, mitjançant la qual se situa en 20 el 
nombre de jornades reals cotitzades que s’exigeixen als treballadors eventuals agraris de 
les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura per poder ser beneficiaris del subsidi 
per desocupació o de la renda agrària abans indicats.

Al seu torn, la mateixa Llei 3/2010 regula determinats beneficis fiscals aplicables a les 
catàstrofes que es regulen en l’àmbit d’aplicació contingut a l’article 1 de la dita Llei, si bé, 
com que aquesta Llei inicialment incorporava un àmbit temporal que no excedia l’any 2009, 
la regulació d’aquests beneficis fiscals es va fixar, bàsicament, atenent aquest període.

Atès que la redacció definitiva recull un àmbit d’aplicació temporal comprensiu des de 
l’1 de març de 2009 fins a l’entrada en vigor de la norma, el dia de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» (11 de març de 2010) d’acord amb el que estableix la seva 
disposició final quarta, és obligat introduir una modificació per estendre l’aplicació de 
determinats beneficis fiscals a les catàstrofes ocasionades durant el període de 2010 que 
inclou aquella, atès que la regulació dels beneficis fiscals està subjecta al principi de 
reserva de llei d’acord amb el que disposa l’article 8, lletra d), de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària.

La modificació que s’introdueix a la Llei 3/2010, en la matèria indicada, suposa 
incorporar-hi una disposició addicional, l’onzena, de manera que es regula l’aplicació l’any 
2010 dels beneficis fiscals corresponents a l’exempció de les quotes de l’impost sobre béns 
immobles i a la reducció en l’impost sobre activitats econòmiques, regulats a l’article 7 
d’aquella norma, així com les reduccions fiscals especials per a les activitats agràries que, 
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per a l’àmbit de l’impost sobre la renda de les persones físiques, conté l’article 8 de la Llei 
esmentada.

Les circumstàncies excepcionals a les quals es pretén fer front, inundacions, incendis 
forestals i altres catàstrofes naturals, que posen els beneficiaris fiscals en una situació de 
necessitat derivada dels danys produïts per aquests esdeveniments, justifiquen l’existència 
d’una intervenció extraordinària i urgent, ja que, en cas contrari, s’agreujaria aquesta 
situació patrimonial davant la impossibilitat de fer front a la càrrega tributària conforme es 
vagi produint la meritació dels impostos i l’exigència de l’obligació de satisfer-los. Per això 
és necessari fer ús de les previsions que conté l’article 86 de la Constitució, mitjançant el 
dictat del reial decret llei oportú.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució, a proposta 
del ministre de Treball i Immigració, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en 
la reunió del dia 19 de març de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Reducció del nombre mínim de jornades reals cotitzades per accedir al 
subsidi per desocupació o a la renda agrària a favor dels treballadors eventuals agraris 
afectats per les inundacions, esdevingudes els últims mesos, a les comunitats 
autònomes d’Andalusia i Extremadura.

1. Els treballadors agraris per compte d’altri de caràcter eventual que, en la data 
d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, estiguin inclosos en el règim especial agrari 
de la Seguretat Social i, en la data esmentada, resideixin als municipis i localitats de les 
comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura afectats per les greus inundacions 
esdevingudes el mes de desembre de 2009 i durant els primers mesos de 2010, i enumerats 
a l’annex al Reial decret 344/2010, de 19 de març, poden ser beneficiaris del subsidi per 
desocupació que regula el Reial decret 5/1997, de 10 de gener, o de la renda agrària, 
regulada pel Reial decret 426/2003, d’11 d’abril, encara que no tinguin cobert en aquest 
règim de la Seguretat Social el nombre mínim de jornades reals cotitzades que estableixen 
l’article 2.1.c) o l’article 2.1.d) dels reials decrets esmentats, respectivament, sempre que 
tinguin cobert en el dit règim especial un mínim de 20 jornades reals cotitzades en els 
dotze mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació, compleixin la 
resta dels requisits que exigeix la normativa aplicable i ho sol·licitin dins els 365 dies 
naturals següents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

El que preveu el paràgraf anterior també és aplicable als treballadors agraris per 
compte d’altri de caràcter eventual que, en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
llei, estiguin inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social, encara que no 
resideixin als municipis o localitats indicats, sempre que resideixin en el territori de les 
comunitats autònomes d’Andalusia o Extremadura i acreditin la realització de jornades 
agràries en aquests municipis o localitats en els dotze mesos naturals immediatament 
anteriors a la data d’entrada en vigor assenyalada.

2. Si s’aplica el que preveu l’apartat 1 d’aquest article, es considera acreditat un 
nombre de 35 jornades reals cotitzades als efectes del que estableixen:

a) L’article 5.1.a) del Reial decret 5/1997, de 10 de gener.
b) Els articles 4.1 i 5.1.a) del Reial decret 426/2003, d’11 d’abril.

3. A les sol·licituds que es presentin en els 365 dies naturals següents a l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret llei en l’àmbit territorial indicat a l’apartat 1 d’aquest article:

a) Per aplicar la disposició transitòria primera del Reial decret 5/1997, de 10 de gener, 
s’ha de completar un nombre mínim de 20 jornades reals, cotitzades, en la forma prevista 
a la disposició esmentada.
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b) Per aplicar la disposició transitòria segona del Reial decret 5/1997, de 10 de gener, 
quan s’acrediti un nombre igual o superior a 20 jornades cotitzades, es considera acreditat 
un nombre de 35 jornades cotitzades.

Disposició transitòria primera. Sol·licituds del subsidi per desocupació o de la renda 
agrària presentades abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

El que disposa l’article únic també és aplicable als treballadors referits en aquest, que 
hagin presentat a partir del 30 de novembre de 2009 i abans de l’entrada en vigor del 
present Reial decret llei la sol·licitud del subsidi per desocupació que regula el Reial decret 
5/1997, de 10 de gener, o la sol·licitud de la renda agrària que regula el Reial decret 
426/2003, d’11 d’abril, sempre que presentin una nova sol·licitud a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret llei.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 3/2010, de 10 de març, per la qual s’aproven 
mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes 
naturals ocorreguts a diverses comunitats autònomes.

S’afegeix una disposició addicional onzena a la Llei 3/2010, de 10 de març, per la qual 
s’aproven mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres 
catàstrofes naturals ocorreguts a diverses comunitats autònomes, amb el contingut 
següent:

«Disposició addicional onzena. Beneficis fiscals aplicables a les catàstrofes 
naturals produïdes el 2010.

En relació amb els danys ocasionats el 2010 pels incendis forestals i altres 
catàstrofes naturals a què es refereix l’apartat 4 de l’article 1 d’aquesta Llei, es té 
dret als beneficis fiscals següents:

1. És aplicable el que disposa l’article 7 d’aquesta Llei, si bé la menció a 
l’exercici 2009 en relació amb l’exempció de les quotes de l’impost sobre béns 
immobles i amb la reducció en l’impost sobre activitats econòmiques s’entén 
efectuada a l’exercici 2010.

En el supòsit que la gravetat dels danys produïts comporti el cessament en 
l’exercici de l’activitat sense represa, l’esmentada reducció en l’impost sobre 
activitats econòmiques produeix efectes des del dia 31 de desembre de 2009.

2. Per a les explotacions i activitats agràries, realitzades a les zones que 
determini l’ordre que es dicti en desplegament de l’article 1 d’aquesta Llei, i de 
conformitat amb les previsions que contenen l’apartat 4.1r de l’article 37 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial 
decret 439/2007, de 30 de març, i l’apartat 3 de l’article 38 del Reglament de l’impost 
sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en vista dels informes del Ministeri de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí, pot autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs 
de rendiment net a què es refereix l’Ordre EHA/99/2010, de 28 de gener, per la qual 
es despleguen, per a l’any 2010, el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l’impost sobre el 
valor afegit.

Així mateix, per a les explotacions i activitats agràries realitzades a les zones 
damunt assenyalades, excepcionalment, per a l’exercici fiscal de l’any 2010, el 
percentatge de despeses de difícil justificació aplicable al rendiment net procedent 
d’aquests conreus en l’estimació directa simplificada de l’IRPF és del 10 per cent i 
es permet, en l’exercici 2010, sigui quin sigui el mètode de determinació del 
rendiment, llibertat d’amortització per als elements afectats de l’immobilitzat material 
a què es refereix l’article 2 d’aquesta Llei.
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Els titulars d’explotacions agràries afectades el 2010 que per aquest motiu 
percebin aquest any indemnitzacions d’assegurances o d’ajudes previstes a la 
present Llei i almenys dues terceres parts dels ingressos derivats dels conreus 
efectuats el 2009, per corregir la progressivitat de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques el 2010, poden optar per aplicar, amb caràcter previ a la presa en 
consideració del mínim personal i familiar, les escales general i autonòmica de 
manera separada a la part de la base liquidable general que es correspongui amb 
aquestes ajudes i indemnitzacions i a la resta d’aquesta base. Si en l’exercici 2010 
també tenen dret a l’aplicació del que disposa l’últim paràgraf de l’article 8 d’aquesta 
Llei, la correcció de progressivitat seria única i s’efectuaria prenent en consideració 
l’import total de les ajudes i indemnitzacions a què es refereix aquesta Llei obtingudes 
en l’exercici esmentat.

El que s’assenyala al paràgraf anterior també és aplicable en el període impositiu 
2011 respecte de les indemnitzacions d’assegurances o d’ajudes previstes a la 
present Llei corresponents als danys soferts el 2010, quan es percebin el 2011 
aquestes indemnitzacions o ajudes i almenys les dues terceres parts dels ingressos 
derivats dels conreus efectuats en l’exercici esmentat.»

Disposició final segona. Títol competencial.

El present Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.14a i 17a 
de la Constitució, que atribueixen a l’Estat, respectivament, la competència exclusiva sobre 
hisenda general i el deute de l’Estat i la legislació bàsica en matèria de Seguretat Social.

Disposició final tercera. Facultats d’aplicació i desplegament.

Es faculta els membres del Govern per, en l’àmbit de les seves respectives competències, 
dictar totes les disposicions de caràcter general que siguin necessàries per a l’aplicació i 
el desplegament del que preveu aquest Reial decret llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 19 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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