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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4554 Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries 

per donar suport a l’economia i l’ocupació.

PREÀMBUL

I

Després de la declaració per part de l’Organització Mundial de la Salut de la pandèmia 
internacional provocada per la COVID-19 el passat 11 de març, la ràpida propagació, tant 
en l’àmbit nacional com internacional, ha motivat la necessitat de reaccionar de manera 
ràpida i d’adoptar mesures urgents i contundents amb l’objectiu d’esmorteir l’impacte 
d’aquesta crisi sense precedents.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que inclou, entre altres qüestions, 
limitacions a la llibertat de circulació, amb els efectes que això comporta per a treballadors, 
empreses i ciutadans.

Aquest procés es va veure reforçat amb el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel 
qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte 
d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població 
en el context de la lluita contra la COVID-19, que va establir, durant dues setmanes, que 
els treballadors que no podien teletreballar o que no duien a terme una activitat entre les 
incloses com a serveis essencials s’havien de mantenir confinats en el seu domicili, i va 
establir també un permís retribuït recuperable per a aquests. L’estat d’alarma s’ha prorrogat 
en dues ocasions, continua vigent fins al 26 d’abril i està previst proposar-ne al Congrés 
dels Diputats una nova pròrroga fins al proper 9 de maig.

Les mesures de distanciament social estan sent d’èxit en la contenció de l’epidèmia, 
però tenen un impacte significatiu sobre bona part de l’activitat econòmica, tant nacional 
com internacional, així com sobre les expectatives dels agents.

Després de la introducció de les primeres mesures de distanciament social, es va 
mantenir encara un to econòmic positiu excepte en alguns sectors com el turisme, 
directament afectat per la caiguda de demanda internacional i el tancament progressiu de 
fronteres. Les restriccions a la mobilitat i a l’activitat que van acompanyar l’estat d’alarma 
van marcar un punt d’inflexió, amb una caiguda sobtada de la producció i l’ocupació, amb 
pèrdues importants de rendes per a llars, autònoms i empreses.

Per això, el govern ha articulat la resposta a l’emergència de la COVID-19 en un triple 
pla: sanitari, econòmic i social. Les mesures adoptades en el pla sanitari de contenció de 
l’expansió del virus s’han acompanyat de mesures per donar suport al teixit productiu i 
teixir una xarxa de seguretat per als ciutadans, especialment els més vulnerables.

Així, en les diferents fases de lluita contra el virus, les normes en l’àmbit sanitari per 
reduir la mobilitat i el risc de contagi s’han acompanyat de paquets de mesures 
econòmiques i socials encaminats a (i) reforçar el finançament de la resposta sanitària, 
tant en l’àmbit de l’atenció i les cures com en la recerca, (ii) mantenir les rendes de les 
famílies i els treballadors, tant per compte d’altri com autònoms, i donar resposta a la 
situació dels més vulnerables i (iii) garantir la liquiditat de les empreses i donar suport al 
manteniment del teixit productiu, amb una atenció especial per a les pimes.

Totes aquestes mesures tenen per objectiu evitar que l’epidèmia deixi cicatrius 
permanents, que dificultin la recuperació, i la seva posada en marxa està permetent 
mantenir l’activitat i l’ocupació en moltes empreses, que quan se superi la crisi sanitària 
podran reprendre gradualment la seva activitat.
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Les decisions preses i les mesures posades en marxa estan alineades amb les 
mesures que estan adoptant els països del nostre entorn i d’acord amb les recomanacions 
dels organismes de la Unió Europea i internacionals. El G-20, reunit el 15 d’abril, va 
acordar un pla d’acció per coordinar les polítiques i les mesures econòmiques dels 
membres, i va assenyalar la necessitat d’utilitzar tots els instruments existents de política 
econòmica per donar suport a l’economia, mantenir la confiança i l’estabilitat financera, i 
evitar efectes negatius profunds en les economies.

En el marc de la Unió Europea s’han adoptat diferents mesures per proporcionar als 
països un marc més flexible per articular les seves respostes a la pandèmia i el 9 d’abril 
s’ha acordat posar en marxa un paquet de propostes, que s’haurien de posar en marxa en 
el curt termini per proporcionar crèdits per finançar les despeses dels tresors nacionals 
relacionades amb la resposta a la COVID-19, en particular en l’àmbit sanitari i en relació 
amb els programes de regulació temporal d’ocupació.

En aquest context, després de la fase de contenció reforçada dictada pel Reial decret 
llei 10/2020, de 29 de març, el progrés en el terreny sanitari ha permès tornar a partir del 
dia 13 d’abril a la situació de confinament i al nivell d’activitat econòmica previs, 
corresponents al Reial decret d’estat d’alarma. Com era d’esperar, la tornada a l’activitat 
dels sectors considerats no essencials ha permès una lleu recuperació de l’activitat i una 
evolució millor del mercat laboral, tot i que encara molt lluny de recuperar els nivells previs 
a la crisi causada per la COVID-19.

A partir d’aquest punt, les decisions que permetin iniciar una fase de reactivació més 
gran de l’economia depenen lògicament, com s’ha anat fent fins ara, de l’evolució dels 
indicadors epidemiològics i les recomanacions dels experts, i s’ha de fer en paral·lel a 
l’activació de la mobilitat personal.

Amb la finalitat de respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la 
prolongació d’aquesta situació excepcional, de seguir protegint i donant suport al teixit 
productiu i social, de minimitzar l’impacte i de facilitar que l’activitat econòmica es recuperi 
tan bon punt comenci a remetre aquesta situació d’emergència de salut pública, s’aprova 
un nou paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les adoptades anteriorment 
i se centra en el suport a les empreses i als treballadors.

D’aquesta manera, aquest Reial decret llei s’estructura en un preàmbul, 5 capítols, 26 
articles, 15 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 13 disposicions finals i un 
annex.

II

MESURES PER REDUIR ELS COSTOS OPERATIUS DE LES PIMES I ELS 
AUTÒNOMS

Com a conseqüència de les mesures excepcionals adoptades pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, moltes activitats econòmiques s’han vist 
obligades a suspendre la seva activitat o a reduir-la dràsticament.

En virtut d’això, la falta d’ingressos o la seva minoració durant el període que duri 
l’estat d’alarma pot donar lloc a la incapacitat financera dels autònoms i les pimes per fer 
front al compliment, total o parcial, de les seves obligacions de pagament de renda de 
locals en lloguer que posa en risc seriosament la continuïtat de les seves activitats.

A falta d’acord entre les parts, la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments 
urbans, no preveu cap causa d’exclusió del pagament de la renda per força major o per la 
declaració de l’estat d’alarma o altres causes, excepte el que recull el seu article 26, relatiu 
a l’habitabilitat de l’habitatge derivada de l’execució d’obres, que pot ser aplicable als 
locals de negoci per la via de l’article 30 d’aquesta Llei.

Així mateix, si s’acudeix a la regulació del Codi civil referida a la força major, tampoc 
ofereix una solució idònia perquè no ajusta la distribució del risc entre les parts, encara que 
pot justificar la resolució contractual en els casos més greus.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 112  Dimecres 22 d'abril de 2020  Secc. I. Pàg. 3

Davant d’aquesta situació, és procedent preveure una regulació específica en línia 
amb la clàusula rebus sic stantibus, d’elaboració jurisprudencial, que permet la modulació 
o la modificació de les obligacions contractuals si concorren els requisits exigits: 
imprevisibilitat i inevitabilitat del risc derivat, excessiva onerositat de la prestació deguda i 
bona fe contractual.

Es considera convenient oferir una resposta que permeti abordar aquesta situació i 
regular un procediment perquè les parts puguin arribar a un acord per a la modulació del 
pagament de les rendes dels lloguers de locals.

III

MESURES PER REFORÇAR EL FINANÇAMENT EMPRESARIAL

El capítol 2 regula un ampli paquet de mesures per reforçar el finançament de les 
empreses.

En primer lloc, per facilitar que les empreses que s’han vist afectades per la crisi 
sanitària actual puguin fer front de la millor manera possible als pagaments derivats de 
crèdits que des de diferents instruments de l’administració s’havien atorgat, en aquest 
Reial decret llei s’habilita l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), 
organisme públic adscrit a la Secretaria d’Estat d’Energia, per concedir ajornaments de les 
quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes 
reembossables, i s’estén així als crèdits de l’IDAE la possibilitat d’ajornament de quotes ja 
aprovada en reials decrets llei anteriors per als crèdits de la Secretaria General d’Indústria, 
el programa Reindus, entre d’altres.

A més de prendre mesures per reforçar l’accés a la liquiditat o facilitar el pagament 
dels crèdits, és necessari garantir la continuïtat del desenvolupament de les transaccions 
econòmiques i aportar seguretat a les operacions comercials en un context d’incertesa 
com l’actual.

Respecte d’això, el sector assegurador exerceix un paper destacat. L’assegurança de 
crèdit i de caució contribueixen a la consecució dels objectius esmentats, ja que serveixen, 
respectivament, de garantia del cobrament de les vendes o les prestacions de serveis i del 
compliment de les obligacions legals o contractuals.

En un context com l’actual, és necessari reforçar els mecanismes que contribueixin a 
fer que el sector assegurador exerceixi aquest paper. Per això, atesa la situació adversa 
del mercat de crèdit i les dificultats que, com a conseqüència de la reducció de la cobertura 
de riscos assegurats, puguin afectar les relacions comercials i els pagaments entre les 
empreses, s’habilita el Consorci de Compensació d’Assegurances perquè dugui a terme 
activitats de reassegurança de crèdit i de caució a partir de 2020.

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, va aprovar una línia d’avals atorgada 
pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital per cobrir el finançament atorgat 
per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats 
de pagaments a empreses i autònoms. L’objectiu fonamental d’aquesta línia d’avals, 
dotada amb un import màxim de 100.000 milions d’euros, és preservar la normalitat dels 
fluxos de finançament i dels nivells de circulant i liquiditat, en particular de les pimes i els 
autònoms. En concret, la línia d’avals ha de permetre que les empreses i els autònoms 
continuïn abonant els salaris dels seus empleats, puguin avançar el cobrament de les 
seves factures, a través de figures com el facturatge, o anticipar el pagament de factures 
als seus proveïdors, a través de modalitats com la confirmació de pagaments, i 
s’estableixen d’aquesta manera mitjans per al manteniment dels nivells d’activitat 
econòmica i d’ocupació. Les entitats que atorguin el finançament han de vetllar pel 
compliment d’aquests objectius, amb la finalitat que la liquiditat segueixi arribant al conjunt 
del teixit productiu, en particular a través dels canals de crèdit comercial i pagament a 
proveïdors.
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El Reial decret llei esmentat estableix que les condicions aplicables i els requisits que 
s’han de complir, inclòs el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval, s’han d’establir per 
mitjà d’un acord del Consell de Ministres. Els passats 24 de març i 10 d’abril, el Consell de 
Ministres va adoptar sengles acords per alliberar un total de 40.000 milions d’euros d’avals 
per concedir a les empreses i els autònoms. El 75% dels avals posats a disposició es 
concentren en les pimes i els autònoms, com a agents clau que són de l’activitat 
econòmica, l’accés a la liquiditat dels quals és fonamental per al bon funcionament del 
teixit productiu.

Per reforçar les mesures de suport a la liquiditat i ampliar-ne l’abast, aquest Reial 
decret llei, en una disposició final, adopta tres mesures complementàries. En primer lloc, 
preveu un reforçament del reaval concedit per la Companyia Espanyola de Refiançament, 
Societat Anònima (CERSA), amb la finalitat d’augmentar la capacitat d’aval de les societats 
de garantia recíproca, presents a totes les comunitats autònomes d’Espanya i amb una 
gran capil·laritat com a reforçadores de l’accés al finançament de les pimes de les diferents 
àrees geogràfiques en què estan presents. A més, estableix que es poden beneficiar dels 
avals els pagarés incorporats al mercat de renda fixa de l’Associació d’Intermediaris 
d’Actius Financers (AIAF) i al mercat alternatiu de renda fixa (MARF), i fomenta el 
manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals i no només 
a través dels canals bancaris tradicionals. En tots dos casos, les condicions dels avals 
s’han d’establir per mitjà d’un acord del Consell de Ministres. Finalment, es garanteix que 
la línia d’avals per un import de fins a 100.000 milions d’euros es pot alliberar fins al 31 de 
desembre de 2020.

IV

MESURES FISCALS

Per permetre que el subministrament de material sanitari s’efectuï de manera ràpida i 
efectiva, s’estableix fins al 31 de juliol de 2020 un tipus impositiu de l’impost sobre el valor 
afegit del zero per cent aplicable als lliuraments interiors, les importacions i les adquisicions 
intracomunitàries d’aquest tipus de béns els destinataris dels quals siguin entitats 
públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris. Es tracta d’una mesura de política 
fiscal que incideix sobre una situació extraordinària i que persegueix obtenir efectes 
sensibles durant el període sobre el qual desplega la seva vigència, sense la vocació 
d’afectar amb caràcter permanent l’estructura de tipus impositius de l’impost sobre el valor 
afegit. Per evitar la necessitat d’adaptar els sistemes de facturació dels subjectes passius, 
aquestes operacions s’han de documentar en factura com a operacions exemptes. No 
obstant això, l’aplicació d’un tipus impositiu del zero per cent no determina la limitació del 
dret a la deducció de l’impost sobre el valor afegit suportat pel subjecte passiu que efectua 
l’operació.

Amb la finalitat d’adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions d’impostos a la realitat 
econòmica, s’adopten dues mesures en l’àmbit fiscal. Respecte de l’impost sobre societats, 
es permet, per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2020 i amb 
efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents amb un volum d’operacions 
que no hagi superat la quantitat de 600.000 euros exerceixin l’opció per efectuar els 
pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 
primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat per l’esmentat Reial 
decret llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per aplicació de l’esmentada 
modalitat de base imposable. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l’opció 
d’acord amb això i amb un import net de la xifra de negocis que no sigui superior a 
6.000.000 d’euros es preveu que l’opció es pugui efectuar en el termini del pagament 
fraccionat que s’hagi de presentar en els 20 primers dies del mes d’octubre de 2020, 
determinat, igualment, per aplicació de l’esmentada modalitat de base imposable. Aquesta 
mesura no és aplicable per als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació 
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fiscal regulat al capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost 
sobre societats.

D’altra banda, és imprescindible adaptar temporalment les quanties dels pagaments 
fraccionats i els ingressos a compte dels diferents impostos que es determinen d’acord 
amb signes, índexs o mòduls, en veure la seva activitat alterada per l’emergència sanitària 
que patim. Així, s’adapten, de manera proporcional al període temporal afectat per la 
declaració de l’estat d’alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments 
fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’impost sobre el valor afegit, que, com 
que estan calculats sobre signes, índexs o mòduls, prèviament determinats en situació de 
normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos 
actuals.

Així mateix, per flexibilitzar el règim de les pimes i els autònoms, s’elimina la vinculació 
obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode 
d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques, del règim 
simplificat i del règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca de l’impost sobre el 
valor afegit, de manera que els contribuents puguin tornar a aplicar el mètode esmentat en 
l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per aplicar-lo. D’aquesta 
manera, en poder determinar la quantia del seu rendiment net d’acord amb el mètode 
d’estimació directa, poden reflectir d’una manera més exacta la reducció d’ingressos 
produïda en la seva activitat econòmica com a conseqüència de la COVID-19, sense que 
aquesta decisió afecti el mètode de determinació dels rendiments aplicable en els exercicis 
següents.

D’altra banda, s’afegeix un nou apartat 3 a la disposició addicional vuitena del Reial 
decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries 
en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, amb la finalitat d’habilitar la 
interposició i la tramitació, dins dels procediments de contractació la continuació dels quals 
hagin acordat les entitats del sector públic de conformitat amb el que preveu l’apartat 4 de 
la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, de recurs 
especial en els termes establerts a la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, sense que el procediment de recurs es pugui considerar suspès. 
D’aquesta manera es garanteix, per a tots els licitadors que prenguin part en aquests 
procediments, la possibilitat de fer valer els seus drets, atès que els terminis del recurs 
especial que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es 
continuen computant en els termes que estableix aquesta Llei.

Al seu torn, s’estén fins al 30 de maig la vigència temporal de determinades mesures 
tributàries contingudes als reials decrets llei 8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit 
temporal el dia 30 d’abril de 2020, o, si s’escau, el dia 20 de maig de 2020, a fi de garantir 
l’adaptació de les mesures esmentades a l’evolució de la crisi els efectes de la qual 
pretenen mitigar. Aquesta extensió també s’aplica a les administracions tributàries de les 
comunitats autònomes i les entitats locals per la remissió que efectua l’article 53 del Reial 
decret llei 11/2020.

A través del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures 
urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, es va establir, com a mesura 
de suport financer transitori, la flexibilització en matèria d’ajornament de deutes tributaris, 
i es va concedir durant sis mesos aquesta facilitat de pagament de tributs a les pimes i els 
autònoms, amb la sol·licitud prèvia, però limitada a sol·licituds d’ajornament de deutes 
respecte dels quals, perquè no superaven una quantia determinada, estiguessin exempts 
de l’obligació d’aportar una garantia.

Com a complement a aquesta possibilitat, s’arbitra a través d’aquest Reial decret llei la 
possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció del finançament a 
què es refereix el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, un finançament 
caracteritzat per tenir l’aval de l’Estat.
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S’inclou una disposició final que modifica el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, 
el qual ja va flexibilitzar, a través del seu article 33, entre altres terminis, els relacionats 
amb el desenvolupament de les subhastes i l’adjudicació de béns a què es refereixen els 
articles 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 
939/2005, de 29 de juliol,

En interès de la seguretat jurídica que ha de presidir l’activitat normativa, molt 
particularment en els moments actuals, caracteritzats per la contínua necessitat d’adaptació 
i perfeccionament dels instruments normatius que el legislador posa a disposició de la 
societat civil, i com a complement a les normes de flexibilització de les obligacions 
tributàries ja implementades, s’arbitra una solució, a través d’aquesta modificació legal a 
l’apartat 3 del precepte, per adaptar l’exercici de drets per licitadors i adjudicataris en els 
procediments d’alienació duts a terme per l’Agència Estatal d’Administració Tributària a 
l’ampliació de terminis que afecta aquests procediments en virtut de la qual el licitador pot 
sol·licitar l’anul·lació de les seves licitacions i l’alliberament dels dipòsits constituïts i, si 
s’escau, a més el preu de la rematada ingressat, sempre que, quant als adjudicataris, no 
s’hagi emès la certificació de l’acta d’adjudicació dels béns o l’atorgament de l’escriptura 
pública de venda.

Finalment, en relació amb l’impost sobre el valor afegit, atès que el confinament ha fet 
incrementar la demanda de productes culturals i d’informació dels ciutadans, per facilitar 
l’accés als llibres, periòdics i revistes digitals, a través d’una disposició final es redueix al 4 
per cent el tipus impositiu aplicable a aquests, alhora que s’elimina la discriminació existent 
en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.

V

MESURES PER FACILITAR L’AJUST DE L’ECONOMIA I PROTEGIR L’OCUPACIÓ

En el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es van adoptar diferents mesures en 
matèria de suspensió temporal de contractes i reducció de la jornada (ERTO) amb l’objectiu 
d’evitar que una situació conjuntural com l’actual tingués un impacte negatiu de caràcter 
estructural sobre l’ocupació.

En el cas de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la necessitat d’acudir a 
mesures d’ajust en l’àmbit laboral està imposada, en molts supòsits, per les circumstàncies 
alienes a la voluntat de l’empresa descrites a l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, amb 
ànim exhaustiu. La força major que defineix aquest precepte, per tant, no està configurada 
per referència a la construcció doctrinal i clàssica d’aquest concepte en el nostre 
ordenament civil. Es tracta d’un concepte de creació legal i concreció administrativa, 
directament i irremeiablement vinculat en exclusiva a la situació d’excepcionalitat derivada 
de la crisi sanitària sense precedents a què s’enfronten el nostre país i tot el planeta. 
Aquest article 22 defineix els supòsits als quals s’atribueix de manera objectiva aquesta 
condició o caràcter involuntari, peremptori i obstatiu, i correspon a l’autoritat laboral 
constatar la concurrència dels fets descrits, el vincle necessari entre aquells i l’activitat 
productiva singular de l’empresa, així com la proporcionalitat entre les mesures 
proposades, en els seus termes personals i objectius, i el succés configurat com de força 
major.

A diferència d’altres successos catastròfics, la força major que descriu l’article 22 del 
Reial decret llei es vincula a unes circumstàncies concretes de caràcter canviant que 
decideix en cada cas la llei; d’aquí en deriven la definició, els elements que satisfan en 
cada cas la concurrència de la causa i el paper atribuït a l’autoritat laboral. En conseqüència, 
tal com s’aclareix amb la modificació de l’article 22 que recull aquest Reial decret llei, la 
força major pot ser parcial. En aquest sentit, aquesta es pot no estendre a tota la plantilla, 
respecte de les empreses que duen a terme activitats considerades essencials durant 
aquesta crisi, i donar-se la causa obstativa que descriu l’article 22 en la part d’activitat o en 
la part de la plantilla no afectada pel caràcter essencial esmentat.
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Així mateix, es reforça la protecció de les treballadores i els treballadors fixos 
discontinus, amb l’ampliació de la cobertura que regula el Reial decret llei 8/2020, de 17 de 
març, a les persones treballadores que no s’hagin pogut reincorporar a la seva activitat en 
les dates previstes, com a conseqüència de la COVID-19, i que o bé tot i disposar de 
períodes d’ocupació cotitzada suficient no compleixen el requisit de situació legal de 
desocupació, o bé no poden accedir a la prestació per desocupació perquè no tenen el 
període de cotització necessari per accedir a aquesta prestació.

Els treballadors i treballadores autònomes tenien de termini fins al mes de juny de 
2019 per efectuar l’opció per alguna mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la 
gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Un col·lectiu d’uns 50.000 
autònoms no ho van fer i en aquests moments han d’efectuar de manera massiva la 
sol·licitud de cessament d’activitat, per la qual cosa es disposa en aquest Reial decret llei 
que poden optar per una mútua en el moment de sol·licitar el cessament, i així garantir que 
la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar-ne la tramitació.

Igualment, poden sol·licitar la prestació de la incapacitat temporal a partir d’aquest 
moment també en la mútua per la qual optin.

D’altra banda, per garantir la seguretat jurídica i la coherència amb les mesures de 
suspensió de terminis adoptades amb caràcter general al si de les administracions 
públiques, se suspenen els terminis que regeixen en l’àmbit de funcionament i actuació de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb l’excepció dels casos en què la intervenció 
d’aquest organisme sigui necessària per garantir la protecció de l’interès general o perquè 
estan relacionats amb la COVID-19.

D’altra banda, el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, va establir un règim 
sancionador adaptat a les circumstàncies actuals amb la implementació dels mecanismes 
de control i sanció necessaris que evitin comportaments fraudulents en la percepció de les 
prestacions. En el present Reial decret llei es reforcen aquests mecanismes de control i 
sanció. Concretament, es regula la sanció dels comportaments de les empreses que 
presentin sol·licituds que continguin falsedats i incorreccions en les dades facilitades i 
s’estableix una responsabilitat empresarial que implica la devolució, per part de l’empresa, 
de les prestacions percebudes indegudament pels seus treballadors i treballadores, quan 
no hi hagi dol o culpa d’aquests.

A més, atès el context actual d’emergència sanitària, es permet, de manera 
extraordinària i limitada en el temps, que el fons d’educació i promoció de les cooperatives, 
que exerceix un paper clau en la formació i l’educació dels socis, en la difusió del 
cooperativisme, així com en la promoció cultural, professional i assistencial de l’entorn 
local i de la comunitat en general, es pugui destinar a qualsevol activitat que contribueixi a 
frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, mitjançant accions 
pròpies, donacions a altres entitats públiques o privades o la dotació de liquiditat a la 
cooperativa per garantir la continuïtat del seu funcionament.

Les societats laborals són institucions clau per a l’economia social i la generació 
d’ocupació. Per això, amb l’objectiu de donar suport a les iniciatives empresarials 
articulades a través d’una societat laboral es flexibilitzen de manera temporal i 
extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de 
responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.

Finalment, per garantir la protecció de les persones treballadores i seguir atenent les 
necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar en el context de la crisi de la COVID-
19, es prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret 
d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

D’altra banda, la situació econòmica com a conseqüència de la pandèmia aconsella 
l’impuls i el reforçament de l’actual Sistema especial per a treballadors per compte propi 
agraris inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, en un 
moment en què el sector agrari ha d’ocupar un lloc de primera línia en l’activitat econòmica, 
per la seva rellevància tant en la població activa ocupada com en el producte interior brut, 
adequant la seva regulació a la nova realitat del camp espanyol.
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És per això que s’introdueix una reforma en els requisits per a la inclusió en aquest 
sistema especial, mitjançant la qual es pretén prescindir dels requisits vinculats a rendes 
de treball. Amb la seva supressió es facilita l’accés a les garanties socials dels petits 
agricultors, la qual cosa ha de col·laborar a la millora de la seguretat jurídica, atès que 
determina clarament qui és un petit agricultor.

Aquesta modificació, a més, pretén mitigar l’efecte de la pandèmia per la COVID-19 
que davant la possibilitat de reduir dràsticament la seva producció i, per tant, les seves 
rendes agràries faria inviable la seva permanència en el sistema especial tal com està 
configurat actualment ja que no compliria els requisits esmentats. Així, aquesta reforma 
millora les perspectives de viabilitat del sector i contribueix a l’establiment d’una visió 
globalitzada de tots els components de l’explotació familiar agrària, amb una incidència 
especial en la incorporació de les dones i dels joves, com a base essencial per al 
desenvolupament futur del camp.

Amb l’objecte de mitigar en l’àmbit portuari estatal l’impacte econòmic provocat per la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, també s’estableixen una sèrie de 
mesures excepcionals i transitòries que hi donin resposta.

Les mesures recollides en aquest Reial decret llei responen, d’una banda, a una 
eventual reducció de l’activitat mínima compromesa en els títols habilitadors atorgats en 
els ports i han de permetre, en concret, a les autoritats portuàries alterar els tràfics mínims 
establerts en els títols esmentats, amb les implicacions que això comporta. I, d’altra banda, 
s’articulen mesures específiques respecte de la taxa d’ocupació i la taxa del vaixell.

D’altra banda, la paralització de l’activitat econòmica sorgida arran d’aquesta 
emergència sanitària provocarà retards en els ingressos previstos dels parcs científics i 
tecnològics, i farà impossible el compliment de les obligacions de reembossament 
derivades dels préstecs que els van concedir les convocatòries d’ajudes atorgades per 
l’Administració General de l’Estat, la qual cosa incideix sobre la seva viabilitat a curt i a 
llarg termini.

Perquè puguin seguir complint el seu objectiu de facilitar la col·laboració publicoprivada 
en R+D+I i fer possible la continuïtat dels parcs i de les entitats ubicades en aquests, 
s’introdueix una disposició addicional que preveu mesures en relació amb les quotes 
derivades de préstecs concedits a entitats promotores de parcs científics i tecnològics en 
virtut de les convocatòries gestionades exclusivament pel Ministeri de Ciència i Innovació, 
o el ministeri competent en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en anys 
anteriors, des de l’any 2000.

En el curt termini s’articula un ajornament per a les quotes amb venciment el 2020, de 
manera que el pagament d’aquestes quotes es difereixi a la mateixa data de l’any 2021. 
Així mateix, es preveu una actuació que possibiliti el refinançament de les quotes degudes 
amb un venciment anterior al 2020, de manera que el deute es distribueixi entre les 
anualitats futures dels préstecs esmentats, sense sobrepassar el termini màxim 
d’amortització del préstec originari

Així mateix, s’inclou una disposició addicional per permetre l’endeutament del Consorci 
Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) amb 
la finalitat de possibilitar el compliment dels compromisos internacionals relacionats amb 
el projecte EuroHPC.

Aquest Consorci, de titularitat pública, constituït entre l’Administració General de 
l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, és un centre 
d’R+D+I capdavanter i està col·laborant activament en la investigació enfront de la 
pandèmia ocasionada pel coronavirus de la COVID-19, mitjançant l’anàlisi del genoma del 
virus gràcies a la bioinformàtica. El centre col·labora actualment en l’estudi de la propagació 
i l’impacte del coronavirus, per a la qual cosa els investigadors estan analitzant les dades 
a través de la intel·ligència artificial i el processament del llenguatge natural. La tecnologia 
utilitzada es basa en la capacitat de càlcul del superordinador MareNostrum 4, i el procés 
utilitzat en la recerca de tractaments és el conegut com a «docking», o acoblament, que 
consisteix a simular en l’ordinador les interaccions entre el virus i les molècules que 
podrien servir per fabricar vacunes, tractaments amb anticossos o tractaments amb 
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fàrmacs. Recentment, la Comissió Europea ha seleccionat el Centre com a seu d’un dels 
tres superordinadors preexaescala que cofinançarà la Comissió durant els propers anys.

Per a això ha d’adquirir el nou superordinador MareNostrum5, que té un rendiment 
màxim d’almenys 200 Pflops (200.000 bilions d’operacions per segon), el qual multiplica 
per 18 el del nucli de l’actual MareNostrum 4 (13,7 Pflops), el superordinador principal 
actual del centre.

D’altra banda, i com a complement del que assenyala la disposició addicional tretzena 
del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, que va establir les regles aplicables als 
contractes de treball subscrits amb càrrec al finançament de convocatòries públiques de 
recursos humans en l’àmbit de la recerca i a la integració de personal contractat en el 
Sistema Nacional de Salut, s’inclou una disposició addicional que permeti, així mateix, a 
les entitats que formin part del Sistema espanyol de ciència, tecnologia i recerca la 
possibilitat de prorrogar els contractes predoctorals que puguin haver subscrit més enllà de 
les concretes convocatòries públiques de recursos humans; per exemple, en l’àmbit de 
projectes de recerca estatals, autonòmics o europeus, o en el marc de convenis o 
contractes amb altres entitats públiques o privades. Aquesta pròrroga únicament pot tenir 
lloc amb càrrec al finançament de l’entitat subscriptora del contracte, ja sigui amb fons 
propis o amb fons provinents de convenis o contractes amb altres entitats públiques o 
privades.

VI

MESURES DE PROTECCIÓ ALS CIUTADANS

En primer lloc, amb l’objectiu de donar una cobertura a totes les persones que en el 
context actual no tinguin accés a la prestació per desocupació, s’adopten noves mesures 
de protecció. Concretament, s’atribueix la consideració de situació legal de desocupació a 
les persones treballadores els contractes de les quals s’han extingit durant el període de 
prova des del 9 de març, així com a aquells que l’hagin extingit voluntàriament des de l’1 
de març per tenir una oferta laboral en ferm que no s’ha arribat a materialitzar com a 
conseqüència de la COVID-19.

En relació amb l’extinció del contracte durant el període de prova, aquesta situació de 
necessitat es va actualitzar en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, que 
efectivament va determinar la impossibilitat d’aquestes persones de trobar una nova feina; 
però el fet causant, de conformitat amb les dades existents, es va produir abans, durant la 
setmana del dilluns dia 9 al dijous 13, per a més d’un 12% de les persones afectades.

Per al segon dels grups que s’ha de protegir, la situació de necessitat equival a la 
frustració de l’esperat nou contracte de treball. Tanmateix, la decisió voluntària de rescindir 
el contracte previ es va poder produir, i les dades demostren que efectivament per a moltes 
persones fou així, abans de la declaració de l’estat d’alarma, a partir de l’1 de març.

Protegir les persones que actualment són més vulnerables exigeix que, de manera 
excepcional, dins fins i tot de com és d’extraordinària ja aquesta situació que estem vivint, 
la data que s’ha de considerar per a la construcció d’aquestes noves mesures no sigui la 
del 14 de març, a diferència de la resta de normes adoptades des de l’entrada en vigor del 
Reial decret 463/2020, sinó aquelles en relació amb les quals les dades indiquen que les 
mesures són realment efectives.

En segon lloc, en la línia de contribuir a alleujar les necessitats de liquiditat de les llars, 
es desplega la mesura relativa a l’ampliació de les contingències en què es poden fer 
efectius els drets consolidats dels plans de pensions, recollida al Reial decret llei 11/2020, 
de 31 de març.

Per a això s’estableixen les condicions i els termes en què es poden fer efectius els 
drets consolidats, i es regulen, entre altres qüestions, l’acreditació de les circumstàncies 
que donen dret a la disponibilitat dels plans, el termini al qual es vinculen aquestes 
circumstàncies i l’import màxim de què es pot disposar.
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La formalització d’instruments públics en què es reflecteixi la moratòria, tant legal com 
la que les parts puguin acordar, està subjecta al règim aranzelari que preveu l’article 16 ter 
del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que consisteix, bàsicament, en la incorporació 
d’una bonificació del 50% en els termes establerts en el precepte esmentat. Aquesta 
reducció s’aplica tant a l’atorgament de l’escriptura pública com a la seva inscripció 
registral.

S’ha considerat adequat que aquest mateix benefici s’estengui a les formalitzacions 
d’instruments públics en l’àmbit dels contractes de finançament no hipotecari recollits als 
articles 21 a 27 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, ja sigui un instrument notarial 
o de pòlissa, cas en què la bonificació ha de ser equivalent.

Al seu torn, s’introdueix una disposició addicional que regula l’atorgament unilateral pel 
creditor dels instruments notarials en què es formalitza l’ampliació de termini derivada de 
la moratòria legal dels préstecs o crèdits garantits amb una hipoteca, o mitjançant un altre 
dret inscriptible diferent, i es justifica que el que es documenta és el reconeixement 
unilateral del creditor d’una obligació establerta ex lege.

No es pot ignorar que és imprescindible l’atorgament de l’instrument notarial per tal 
com és un document públic, amb el valor i la certesa que això implica respecte dels 
elements essencials del negoci i per tal com, en el cas de béns o drets inscriptibles, 
l’atorgament facilita la inscripció en el registre públic corresponent, en aquest cas, el 
Registre de Béns Mobles. D’altra banda, l’accés al Registre de Béns Mobles exigeix un títol 
públic i, per tant, és imprescindible la formalització de l’instrument notarial perquè a través 
del registre es tutelen no només els propis drets i interessos del deutor sinó també els del 
creditor i, molt especialment, els de tota la ciutadania mitjançant el manteniment de la fe 
pública amb la integritat i exactitud del registre, això és, mitjançant el manteniment d’un 
nivell de seguretat jurídica que permet la seguretat en el trànsit de béns inscriptibles que, 
d’aquesta manera, mantenen el seu valor econòmic en aquest trànsit, atès que qualsevol 
tercer coneix les càrregues a què està sotmès el bé.

Així, per conjugar aquests principis amb la protecció adequada del deutor és 
imprescindible considerar que el que es documenta en l’instrument notarial i que, si 
s’escau, ha d’accedir al registre és la declaració unilateral de voluntat del creditor, que com 
a atorgant assumeix el cost dels drets aranzelaris, amb el reconeixement de l’obligació 
establerta ex lege a favor d’un deutor concret.

Finalment, en relació amb el dret de resolució de determinats contractes sense 
penalització per part dels consumidors i usuaris, és necessari clarificar la redacció per 
determinar amb un màxim rigor el moment de naixement dels drets.

Així, s’estableix que el dies a quo del dret a resoldre el contracte és aquell en què és 
impossible executar-lo i el dies ad quem als 14 dies d’aquell. En aquest sentit, s’estableix 
que el termini de 60 dies per entendre que no s’ha arribat a un acord entre les parts 
comença a computar en el moment en què el consumidor o usuari sol·licita la resolució del 
contracte, atès que és en aquest moment quan l’empresari té coneixement oficial del fet.

La disposició addicional tercera fixa l’import màxim de la línia d’avals establerta a 
l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, per donar 
cobertura al finançament d’arrendataris d’habitatge habitual que estiguin en situació de 
vulnerabilitat com a conseqüència de l’impacte social i econòmic de la pandèmia.

Aquesta disposició ha de permetre la concessió de préstecs avalats al 100% per l’Estat 
i sense cost per al beneficiari de despeses ni interessos a famílies que, com a conseqüència 
de la pandèmia, estiguin en dificultats per fer front a la renda dels seus lloguers d’habitatge 
habitual, per un import total de fins a 1.200 milions d’euros. L’objectiu és que totes les 
famílies que compleixin les condicions que s’han de definir per mitjà d’una ordre del 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i que sol·licitin aquests préstecs avalats, 
hi tinguin accés a través de les entitats financeres.

El Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per 
reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a 
Llorca, Múrcia, va establir que el termini per executar les obres de reconstrucció i 
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rehabilitació o de reparació de danys a què es destinen les ajudes es determinaria en la 
resolució de concessió, que no excediria els 24 mesos i els 12 mesos respectivament.

Tanmateix, els terminis previstos inicialment han estat insuficients atès el volum 
d’actuacions i de tramitació que ha comportat per a les administracions concernides. Per 
això, es faculta la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia perquè, en el marc de la 
seva regulació del procediment de concessió i justificació de les ajudes, en tant que 
concedent d’aquestes, sigui qui fixi els supòsits i els efectes als quals es podria estendre 
l’ampliació de termini. Amb això, es pretén garantir la plena reconstrucció d’un municipi 
que es va veure afectat per un succés que va destruir pràcticament la localitat. En tot cas, 
s’estableix que el termini màxim que es fixi per a l’execució de les obres de reconstrucció 
o rehabilitació de l’habitatge o per a la reparació de danys no pot ser posterior al 31 
d’octubre de 2023.

Així mateix, s’aprova l’extensió per a l’any 2020 d’una reducció en la cotització durant 
la situació d’inactivitat en el Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris, 
establert en el règim general de la Seguretat Social, per als treballadors que hagin efectuat 
un màxim de 55 jornades reals cotitzades l’any 2019. Igual que es va fer l’any 2019 
respecte al mateix col·lectiu, mitjançant aquesta mesura es facilita el compliment de 
l’obligació de pagament de la cotització a la Seguretat Social que han d’afrontar els 
treballadors agraris per compte d’altri que estiguin en situació d’inactivitat, tenint en compte 
tant l’increment anual d’aquesta cotització com l’augment del nombre de treballadors que 
han passat a aquesta situació en el sector agrari, a conseqüència de la pandèmia 
provocada per la COVID-19.

D’altra banda, es modifica l’article 35 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel 
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front 
a la COVID-19, amb l’objecte d’atorgar més seguretat jurídica al procediment administratiu 
que s’ha de seguir per a l’ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social 
que aquell regula, atès el nombre elevat de sol·licituds que s’han anat produint des de la 
seva entrada en vigor. En aquest sentit, se simplifica el procediment de resolució de 
l’ajornament, independentment del nombre de mensualitats que comprengui, es fixa un 
criteri homogeni en la determinació del termini d’amortització mitjançant el pagament 
esglaonat del deute i s’estableix l’efecte jurídic de la sol·licitud fins a la resolució del 
procediment, en relació amb la suspensió dels terminis administratius prevista a la 
disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19; 
finalment, aquest ajornament es declara incompatible amb la moratòria que regula l’article 
34 del mateix Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

A la vista de l’atribució de competències que preveu el Reial decret 2/2020, de 12 de 
gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, l’organització del nou 
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions fa necessàries algunes modificacions 
normatives per fer efectiva la integració del règim de classes passives en aquest Ministeri.

En aquesta línia, el calendari per portar a terme les modificacions legals necessàries 
per a la integració efectiva del règim de classes passives en el Ministeri d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions s’ha vist radicalment alterat per la crisi sanitària provocada 
per la COVID-19, en la qual s’han centrat els esforços de l’acció del Govern les últimes 
cinc setmanes. En aquest sentit, és raonable considerar que aquests canvis normatius no 
es poden aprovar mitjançant el procediment ordinari de tramitació parlamentària, atès que 
això implicaria que, fins a l’aprovació d’aquestes reformes legislatives, l’estructura 
organitzativa derivada del Reial decret 2/2020 no es podria materialitzar i, per tant, els 
òrgans competents no podrien exercir les funcions que tenen atribuïdes d’acord amb el 
Reial decret esmentat; circumstància que generaria inseguretat jurídica i incertesa en una 
matèria, les pensions, particularment sensible per al conjunt de la ciutadania. Aquest motiu 
justifica la necessitat extraordinària i urgent de la situació i la connexió amb aquesta de les 
mesures adoptades.

Finalment, s’adopten una sèrie de mesures per traspassar a les mútues col·laboradores 
amb la Seguretat Social la gestió de la prestació extraordinària de cessament d’activitat 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 112  Dimecres 22 d'abril de 2020  Secc. I. Pàg. 12

que preveu l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, dels autònoms 
que no hagin exercit l’opció que preveu l’article 83.1.b) del text refós de la Llei general de 
la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, dins del 
termini que estableix la disposició transitòria primera del Reial decret llei 28/2018, de 28 de 
desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en 
matèria social, laboral i d’ocupació.

A aquest efecte, la disposició final cinquena modifica l’apartat 7 de l’article 17 del Reial 
decret llei 8/2020; per la seva banda, la disposició transitòria segona concreta el 
procediment que s’ha de seguir per a l’elecció d’una mútua i preveu el criteri que s’ha 
d’aplicar en cas que no s’exerceixi el dret d’opció en el termini de tres mesos des de la 
finalització de l’estat d’alarma. Aquestes mesures són urgents, necessàries i 
proporcionades, tenint en compte l’elevada càrrega i les dificultats de gestió a què 
s’enfronten les entitats gestores en el moment actual.

D’altra banda, la pandèmia ha paralitzat tota l’activitat esportiva professional i no 
professional, i ha reduït les vies de finançament de les federacions esportives, els 
campionats i els esportistes exclusivament a les subvencions estatals. En aquest context, 
el futbol, com a gran motor econòmic de l’esport espanyol, és clau per la seva capacitat de 
tracció respecte a la resta del sector a Espanya en l’etapa de reconstrucció que s’ha 
d’emprendre amb caràcter immediat. Per contribuir a finançar i dotar d’estabilitat l’esport 
federat, olímpic i paralímpic en l’avantsala d’uns jocs olímpics, així com a la 
internacionalització de l’esport espanyol a través de la contribució solidària dels drets 
audiovisuals generats pel futbol, es modifica el Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril, de 
mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d’explotació de continguts 
audiovisuals de les competicions de futbol professional, per facilitar la transferència de 
recursos privats generats pel futbol cap a polítiques públiques. A aquest efecte, es crea la 
«Fundació Espanya Esport Global», fundació del sector públic estatal, com a instrument 
més adequat per a la consecució d’aquestes finalitats d’interès general en règim 
d’autonomia i descentralització funcional. La fundació està adscrita a l’Administració 
General de l’Estat, a través del Consell Superior d’Esports, i té la participació de la Reial 
Federació Espanyola de Futbol, la Lliga de Futbol Professional i la resta de federacions 
esportives espanyoles i competicions oficials i no oficials. La paràlisi actual de les 
competicions, i, per tant, la falta de generació d’ingressos de l’activitat esportiva, requereix 
adoptar de manera immediata mesures per garantir la sostenibilitat de les federacions 
esportives i dels programes de preparació per als Jocs Olímpics de Tòquio; i és fonamental 
per a això la posada en marxa de la fundació esmentada, a l’efecte de canalitzar la injecció 
econòmica que, com a conseqüència de la modificació del Reial decret llei 5/2015, de 30 
d’abril, s’aporta a aquesta.

D’altra banda, cal destacar la inclusió d’una disposició final quarta, per la qual es 
modifica la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, quan regula l’acte d’obertura dels sobres o els arxius 
electrònics dels licitadors que continguin l’oferta avaluable a través de criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules, dins del procediment obert simplificat, amb 
l’eliminació de l’exigència que l’obertura dels sobres es produeixi en tot cas mitjançant un 
acte públic.

La reforma del precepte s’encamina a permetre que l’obertura de l’oferta econòmica, 
tal com preveu l’article 157.4 de l’LCSP per als procediments oberts, del qual el procediment 
obert simplificat no deixa de ser una especialitat, s’efectuï en un acte públic, excepte quan 
es prevegi que en la licitació es puguin utilitzar mitjans electrònics.

La modificació del precepte no només comporta una millora tècnica desitjable que està 
en línia amb la regla general de presentació d’ofertes per mitjans electrònics que estableix 
la disposició addicional quinzena de l’LCSP, que ja garanteix la integritat i el secret de les 
proposicions i permet l’accés a la documentació corresponent als aspectes dependents de 
l’aplicació d’una fórmula, sinó que permet resoldre el problema conjuntural que es planteja 
en els procediments d’adjudicació la tramitació dels quals s’ha reprès perquè són 
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indispensables per al funcionament dels serveis essencials de l’Administració pública però 
en els quals no és possible procedir a l’obertura dels sobres per les restriccions derivades 
de les mesures de contenció adoptades per mitigar la propagació de la pandèmia COVID-
19.

També s’introdueix en aquest Reial decret llei una disposició addicional novena per la 
qual es fixen regles específiques aplicables a les ajudes amb càrrec al finançament de 
convocatòries públiques en l’àmbit universitari.

Aquestes regles van encaminades a garantir que les dificultats en la realització de les 
activitats per a les quals es van atorgar les ajudes, derivades de la declaració de l’estat 
d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, no impedeixin el 
desenvolupament adequat dels estudiants universitaris, del personal investigador i/o del 
professorat universitari. Així, s’habilita normativament la possibilitat de modificar les 
condicions d’aquestes ajudes, de manera que es garanteixi la continuïtat dels projectes, 
inclosos els relatius a les especialitats relacionades amb l’àmbit sanitari.

Finalment, aquesta norma també inclou mesures destinades a afavorir la devolució 
dels denominats «préstecs renda-universitat», que actualitzen les adoptades al Reial 
decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, 
la innovació i la universitat. A causa de les conseqüències econòmiques derivades de la 
crisi sanitària, determinats prestataris no poden fer front al reembossament dels préstecs, 
de manera que s’obre la possibilitat d’optar per la novació d’aquests instruments 
contractuals dins d’un nou termini, amb el manteniment de les condicions que estableix el 
Reial decret llei esmentat.

VII

L’article 86 de la Constitució espanyola permet al Govern dictar decrets llei «en cas 
d’una necessitat extraordinària i urgent», sempre que no afectin l’ordenament de les 
institucions bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que 
regula el títol I de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral 
general. L’adopció de mesures de caràcter econòmic acudint a l’instrument del reial decret 
llei l’ha avalat el Tribunal Constitucional sempre que hi hagi una motivació explícita i 
raonada de la necessitat, entenent com a tal que la conjuntura econòmica exigeix una 
resposta ràpida, i la urgència, assumint com a tal que la dilació en el temps de l’adopció de 
la mesura de què es tracti mitjançant una tramitació pel curs normatiu ordinari pot generar 
algun perjudici.

El reial decret llei constitueix un instrument constitucionalment lícit, sempre que la 
finalitat que justifica la legislació d’urgència sigui, tal com ha exigit reiteradament el nostre 
Tribunal Constitucional (sentències 6/1983, de 4 de febrer, F 5; 11/2002, de 17 de gener, F 
4; 137/2003, de 3 de juliol, F 3, i 189/2005, de 7 de juliol, F 3), subvenir a una situació 
concreta, dins dels objectius governamentals, que per raons difícils de preveure requereix 
una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o 
pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis, més quan la 
determinació d’aquest procediment no depèn del Govern. No hi ha cap dubte que la 
situació que afronta el nostre país per la declaració d’emergència de salut pública 
d’importància internacional, unida a la declaració de l’estat d’alarma, generen la 
concurrència de motius que justifiquen la necessitat extraordinària i urgent d’adoptar 
diverses mesures.

En l’actual escenari de contenció i prevenció de la COVID-19 és urgent i necessari 
tallar l’epidèmia i evitar-ne la propagació per protegir la salut pública alhora que s’adopten 
per la via de la legislació d’excepció mesures de contingut econòmic i social per afrontar-ne 
les conseqüències en la ciutadania, en particular, en els col·lectius vulnerables, i en els 
agents econòmics sense oblidar el mateix sector públic.

Així mateix, davant d’aquest escenari inèdit, per com és de prolongat en el temps i per 
l’amplitud del seu espectre, la necessitat extraordinària i urgent d’aprovar aquest Reial 
decret llei s’inscriu en el judici polític o d’oportunitat que correspon al Govern (STC 
61/2018, de 7 de juny, FJ 4; 142/2014, d’11 de setembre, FJ 3) i aquesta decisió, sens 
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dubte, implica una ordenació de prioritats polítiques d’actuació (STC, de 30 de gener de 
2019, Recurs d’inconstitucionalitat núm. 2208-2019), centrades en el compliment de la 
seguretat jurídica i la salut pública.

Els motius d’oportunitat que s’acaben d’exposar demostren que, en cap cas, aquest 
Reial decret llei no constitueix un supòsit d’ús abusiu o arbitrari d’aquest instrument 
constitucional (STC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4; 100/2012, de 8 de maig, FJ 8; 237/2012, 
de 13 de desembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrer, FJ 5). Al contrari, totes les raons 
exposades justifiquen àmpliament i raonadament l’adopció d’aquesta norma (STC 29/1982, 
de 31 de maig, FJ 3; 111/1983, de 2 de desembre, FJ 5; 182/1997, de 20 d’octubre, FJ 3).

Al seu torn, les mesures que estableix el Reial decret llei no lesionen els drets 
constitucionals que tenen les parts i respecten el contingut essencial de la propietat privada 
i la lliure empresa consagrats als articles 33 i 38, respectivament, de la Constitució 
espanyola. Aquestes mesures s’ajusten als paràmetres de constitucionalitat que ha anat 
establint la jurisprudència del Tribunal Constitucional per a mesures semblants d’intervenció 
estatal en relacions juridicoprivades, atès que no implica el buidatge del contingut econòmic 
de la renda acordada i no comporta una pèrdua essencial, o buidatge, de la utilitat 
econòmica del bé arrendat (Sentència TC 89/1994). En aquest sentit, i d’acord amb la 
jurisprudència constitucional, la utilitat econòmica de la propietat donada en arrendament 
implica la percepció de la mercè arrendatícia corresponent.

En relació amb l’ús del reial decret llei com a instrument per introduir aquestes 
modificacions en l’ordenament, s’han de tenir en compte dos aspectes referits a les 
matèries que s’han vedat a aquest instrument normatiu i a la concurrència dels pressupòsits 
habilitadors que justifiquen la utilització d’aquesta classe de norma. En relació amb els 
primers, com assenyala l’article 86.1 de la nostra Constitució, els reials decrets llei «no 
poden afectar l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i 
les llibertats dels ciutadans que regula el títol I, el règim de les comunitats autònomes ni el 
dret electoral general». En el cas d’aquest Reial decret llei no s’afecta cap d’aquestes 
matèries.

En efecte, les regulacions que incorpora la norma no impliquen una afecció del nucli 
essencial de cap dels elements anteriors, atès que no es regula cap institució bàsica de 
l’Estat, no s’afecta la naturalesa dels drets i deures dels ciutadans, no s’incorporen 
afeccions al règim de les comunitats autònomes atès que no és objecte de cap d’aquestes 
mesures, i tampoc té cap relació amb el règim electoral, de manera que no hi ha res en el 
seu contingut que obsti a la seva aprovació en aquest punt.

De conformitat amb el que disposa l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest Reial decret llei 
s’ajusta als principis de bona regulació.

Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa es fonamenta en 
l’interès general que implica atendre les circumstàncies socials i econòmiques excepcionals 
derivades de la crisi de salut pública provocada per la COVID-19, i el fet que aquest és el 
moment d’adoptar mesures addicionals per subvenir a aquestes necessitats i el reial decret 
llei constitueix l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució.

La norma és conforme al principi de proporcionalitat atès que conté la regulació 
imprescindible per aconseguir l’objectiu de garantir el benestar de tots els ciutadans i dels 
treballadors en particular i minimitzar l’impacte en l’activitat econòmica davant de la situació 
excepcional actual.

Igualment, s’ajusta al principi de seguretat jurídica, atès que és coherent amb el dret 
de la Unió Europea i la resta de l’ordenament jurídic, i segueix els principis rectors de la 
política social i econòmica.

Quant al principi de transparència, s’exceptuen els tràmits de consulta pública i 
d’audiència i informació públiques, de conformitat amb l’article 26.11 de la Llei 50/1997, de 
27 de novembre, del Govern.

Finalment, en relació amb el principi d’eficiència, aquest Reial decret llei no imposa cap 
càrrega administrativa que no estigui justificada i sigui la mínima i, en tot cas, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 112  Dimecres 22 d'abril de 2020  Secc. I. Pàg. 15

proporcionada, d’acord amb la particular situació existent i la necessitat de garantir el 
principi d’eficàcia en l’aplicació de les mesures adoptades.

Per tant, en el conjunt i en cada una de les mesures que s’adopten concorren, per la 
seva naturalesa i finalitat, les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que 
exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola com a pressupòsits habilitadors per a 
l’aprovació d’un reial decret llei.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a, 6a, 7a, 
8a, 10a, 11a, 13a, 14a, 17a, 18a, 20a i 30a de la Constitució espanyola, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les condicions bàsiques que 
garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels 
deures constitucionals; del règim duaner i aranzelari i comerç exterior; sobre les bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica; hisenda general i deute de 
l’Estat; bases del règim jurídic de les administracions públiques; legislació bàsica sobre 
contractes i concessions administratives; i ports d’interès general.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a iniciativa de la vicepresidenta tercera del Govern i ministra d’Afers Econòmics 
i Transformació Digital, i a proposta dels ministres de Justícia, d’Hisenda, de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, de Treball i Economia Social, d’Indústria, Comerç i Turisme, 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, de 
Consum, d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, de Ciència i Innovació, de Drets Socials 
i Agenda 2030, d’Universitats, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 21 d’abril de 2020,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Mesures per reduir els costos de les pimes i els autònoms

Article 1. Arrendaments per a un ús diferent del d’habitatge amb grans tenidors.

1. La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a un ús 
diferent del d’habitatge de conformitat amb el que preveu l’article 3 de la Llei 29/1994, de 
24 de novembre, d’arrendaments urbans, o d’indústria, que compleixi els requisits que 
preveu l’article 3 pot sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa 
o una entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor, entenent com a tal la persona física o 
jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, exclosos els garatges i els trasters, 
o una superfície construïda de més de 1.500 m2, en el termini d’un mes des de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret llei, la moratòria que estableix l’apartat 2 d’aquest article, que 
l’arrendador ha d’acceptar sempre que no s’hagi arribat ja a un acord entre les dues parts 
de moratòria o reducció de la renda.

2. La moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que assenyala l’apartat 
primer d’aquest article s’aplica de manera automàtica i afecta el període de temps que duri 
l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i les mensualitats següents, prorrogables una per 
una, si el termini és insuficient en relació amb l’impacte provocat per la COVID-19, sense 
que es puguin superar, en cap cas, els quatre mesos. La renda esmentada s’ha d’ajornar, 
sense cap penalització ni meritació d’interessos, a partir de la següent mensualitat de 
renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, 
que s’han de comptar a partir del moment en què se superi la situació esmentada 
anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos esmentat abans, i 
sempre dins del termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves 
pròrrogues.
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Article 2. Altres arrendaments per a ús diferent del d’habitatge.

1. La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a un ús 
diferent del d’habitatge de conformitat amb el que preveu l’article 3 de la Llei 29/1994, de 
24 de novembre, o d’indústria, l’arrendador del qual sigui diferent dels que defineix l’article 
1.1, i compleixi els requisits que preveu l’article 3 pot sol·licitar de la persona arrendadora, 
en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, l’ajornament 
temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una 
rebaixa de la renda no l’hagin acordat totes dues parts amb caràcter voluntari.

2. Exclusivament en el marc de l’acord a què es refereixen els apartats anteriors, les 
parts poden disposar lliurement de la fiança que preveu l’article 36 de la Llei 29/1994, de 
24 de novembre, que pot servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes 
mensualitats de la renda arrendatícia. En cas que se’n disposi totalment o parcialment, 
l’arrendatari ha de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la 
subscripció de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest 
termini sigui inferior a un any.

Article 3. Autònoms i pimes arrendataris als efectes de l’article 1 i l’article 2.

Poden accedir a les mesures que preveuen els articles 1 i 2 d’aquest Reial decret llei 
els autònoms i les pimes arrendataris quan compleixin els requisits següents:

1. En el cas d’un contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica 
exercida per l’autònom:

a) Estar afiliat i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma 
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en el règim especial 
de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial 
de la Seguretat Social dels treballadors del mar o, si s’escau, en una de les mutualitats 
substitutòries del RETA.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en 
vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’autoritat 
competent i les autoritats competents delegades a l’empara del Reial decret esmentat.

c) En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a 
conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’ha 
d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al qual se sol·licita 
l’ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del 
trimestre a què pertany el mes esmentat referit a l’any anterior.

2. En cas d’un contracte d’arrendament d’immoble afecte a l’activitat econòmica 
exercida per una pime:

a) Que no se superin els límits que estableix l’article 257.1 del Reial decret legislatiu 
1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en 
vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’autoritat 
competent i les autoritats competents delegades a l’empara del Reial decret esmentat.

c) En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que 
preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’ha d’acreditar la reducció de la seva 
facturació del mes natural anterior al qual se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 per 
cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany el mes 
esmentat referit a l’any anterior.

Article 4. Acreditació dels requisits.

El compliment dels requisits que estableix l’article 3 l’ha d’acreditar l’arrendatari davant 
l’arrendador mitjançant la presentació de la documentació següent:
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a) La reducció d’activitat s’ha d’acreditar inicialment mitjançant la presentació d’una 
declaració responsable en què, sobre la base de la informació comptable i d’ingressos i 
despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75 per cent, 
en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior. En tot 
cas, quan l’arrendador ho requereixi, l’arrendatari ha de mostrar els seus llibres comptables 
a l’arrendador per acreditar la reducció de l’activitat.

b) La suspensió d’activitat s’ha d’acreditar mitjançant un certificat expedit per 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada 
per l’interessat.

Article 5. Conseqüències de l’aplicació indeguda de l’ajornament temporal i extraordinari 
en el pagament de la renda.

Els arrendataris que s’hagin beneficiat de l’ajornament temporal i extraordinari en el 
pagament de la renda sense complir els requisits que estableix l’article 3 són responsables 
dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades 
per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats 
d’un altre ordre a què la seva conducta pugui donar lloc.

CAPÍTOL II

Mesures per reforçar el finançament empresarial

Article 6. Subvencions de l’EPE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), 
MP, sota la modalitat de préstec.

1. L’EPE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, MP (IDAE), atenent la 
situació economicofinancera dels beneficiaris dels seus programes de subvencions o 
ajudes reembossables formalitzades sota la modalitat de préstecs, excloses les 
administracions i les entitats públiques tant del sector públic estatal com autonòmic i local, 
així com els seus organismes i entitats públiques vinculades o dependents, quan la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19 els hagi originat períodes d’inactivitat o reducció en 
el volum de les vendes o la facturació que els impedeixin o dificultin complir les seves 
obligacions de pagament derivades de l’atorgament d’aquelles, pot acordar, amb una 
sol·licitud prèvia i una declaració responsable justificativa, segons les condicions que 
estableix l’apartat següent, la concessió d’ajornaments de les quotes dels préstecs 
subscrits, sempre que els prestataris no estiguin en una situació concursal i estiguin al 
corrent en el compliment de totes les seves obligacions davant de la hisenda pública i amb 
la Seguretat Social, tot això al moment de formular la seva sol·licitud d’ajornament 
corresponent, i, així mateix, sempre que estiguin al corrent del compliment de les seves 
obligacions derivades dels préstecs concertats a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

Poden ser objecte d’ajornament les quotes que estiguin pendents de pagament i el 
venciment de les quals s’hagi produït o es produeixi en els mesos de març, abril, maig i 
juny de 2020 (tots inclusivament). Aquest ajornament queda automàticament ampliat a les 
quotes successives, excepte una sol·licitud expressa en contra per part de l’interessat, fins 
a transcorreguts dos mesos després de la finalització de l’estat d’alarma. Les quotes 
ajornades s’han d’abonar abans del final del període de vigència del préstec respectiu, i no 
es poden entendre capitalitzades i, per tant, meritar nous interessos ordinaris.

2. Sense perjudici de tot això, les condicions que s’han de complir per a la concessió 
dels ajornaments que regula aquest article són les següents:

a) Les quotes objecte d’ajornament no han estat objecte d’un ajornament o un 
fraccionament anterior ni han estat reclamades judicialment o extrajudicialment per l’IDAE.

b) S’han de respectar els límits d’intensitat d’ajuda permesos per la normativa 
comunitària en matèria d’ajudes d’Estat.
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c) L’interessat ha formulat una declaració responsable en la qual consti, al moment 
de sol·licitar l’ajornament corresponent, que està en una situació econòmica desfavorable, 
com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, 
que li ha originat períodes d’inactivitat o reducció en el volum de les vendes o la facturació 
que li impedeixin o dificultin complir les seves obligacions de reembossament derivades 
del préstec corresponent concertat amb l’IDAE, inclòs no estar en situació concursal.

3. El procediment per a la concessió d’aquests ajornaments és el que tingui establert 
el consell d’administració de l’IDAE per a la concessió d’ajornaments dels seus préstecs 
subjectes a dret privat, sense perjudici del que disposa la Llei 39/2015, de 15 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i les condicions que 
estableix aquest article.

4. L’aportació de dades falses o esbiaixades per part dels interessats, que hagin 
servit de fonament per a la concessió de l’ajornament, determina el venciment anticipat de 
la totalitat del préstec, sense perjudici d’altres responsabilitats aplicables.

Article 7. Condicions bàsiques de l’acceptació en reassegurança per part del Consorci de 
Compensació d’Assegurances dels riscos de l’assegurança de crèdit assumits per les 
entitats asseguradores privades.

1. El Consorci de Compensació d’Assegurances, amb l’acord previ del seu consell 
d’administració adoptat de conformitat amb el que preveuen els articles 3.2 i 5.1.h) del text 
refós del seu Estatut legal, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pot 
acceptar en reassegurança els riscos assumits per les entitats asseguradores privades 
autoritzades per operar en els rams d’assegurança de crèdit i de caució, que així ho 
sol·licitin i que subscriguin o s’adhereixin a l’acord corresponent amb l’entitat pública 
empresarial esmentada. Les condicions bàsiques de la reassegurança acceptada pel 
Consorci de Compensació d’Assegurances són les següents:

a) Modalitats de la cobertura. L’acord que si s’escau se subscrigui ha de preveure les 
modalitats de cobertura, d’entre les comunes al mercat de reassegurança, que permetin 
complementar amb rapidesa i eficàcia la cobertura directa que les entitats asseguradores 
d’aquests rams ofereixen a les empreses que asseguren, i contribuir a donar seguretat a 
les transaccions econòmiques.

b) Condicions econòmiques. El Consorci de Compensació d’Assegurances ha 
d’establir les condicions econòmiques que s’han d’aplicar en la cobertura amb l’objectiu de 
procurar l’equilibri financer de l’acord a llarg termini, i s’ha de preveure, dins d’aquestes 
condicions, la compensació que correspongui per les despeses de gestió en que incorri el 
Consorci de Compensació d’Assegurances.

c) Objecte i vigència temporal. La cobertura es pot aplicar, a partir del dia 1 de gener 
de 2020, a les operacions d’assegurança que portin a terme entitats asseguradores 
autoritzades en el ram de crèdit amb un volum d’operacions significatiu i els assegurats de 
les quals estiguin domiciliats a Espanya. La seva vigència temporal es manté mentre 
subsisteixin les raons d’interès general que en van justificar l’adopció i per un període 
mínim de dos anys.

2. El Consorci de Compensació d’Assegurances ha de portar les operacions que 
efectuï a l’empara d’aquest Reial decret llei amb una separació financera i comptable 
absoluta respecte de la resta de les operacions, amb la integració, si s’escau, de les 
aportacions que l’Estat efectuï a l’efecte de mantenir l’equilibri tecnicofinancer adequat 
d’aquelles, amb la tramitació prèvia per part del Consorci de Compensació d’Assegurances, 
si és necessari, dels expedients requerits per la normativa pressupostària que siguin 
aplicables. A aquests efectes, la situació financera i comptable que s’ha de considerar és 
la que resulti al terme d’un o, si s’escau, successius períodes triennals a comptar de l’inici 
de les operacions.

A les operacions que el Consorci efectuï a l’empara d’aquesta norma els és aplicable 
el règim de constitució de les provisions tècniques previst al Reial decret 2013/1997, de 26 
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de desembre, i es considera, com a límit aplicable a la reserva d’estabilització d’aquestes 
operacions, als efectes del que preveu l’apartat 1 de l’article 3 de la disposició esmentada, 
l’equivalent al que preveu la lletra a) de l’apartat esmentat.

CAPÍTOL III

Mesures fiscals

Article 8. Tipus impositiu aplicable de l’impost sobre el valor afegit als lliuraments, les 
importacions i les adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per combatre els 
efectes de la COVID-19.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i vigència fins al 31 de 
juliol de 2020, s’aplica el tipus del 0 per cent de l’impost sobre el valor afegit als lliuraments 
de béns, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de béns a què es refereix 
l’annex d’aquest Reial decret llei els destinataris dels quals siguin entitats de dret públic, 
clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix 
l’apartat tres de l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit. Aquestes operacions s’han de documentar en factura com a operacions 
exemptes.

Article 9. Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats que preveu 
l’article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

1. Els contribuents de l’impost sobre societats als quals sigui aplicable l’apartat 1 de 
l’article únic del Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la 
presentació i l’ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, el període 
impositiu del qual s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2020, poden exercir l’opció que 
preveu l’apartat 3 de l’article 40 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre 
societats, mitjançant la presentació en el termini ampliat a què es refereix l’article únic del 
Reial decret llei esmentat del primer pagament fraccionat a compte de la liquidació 
corresponent a l’esmentat període impositiu determinat per aplicació de la modalitat de 
pagament fraccionat regulat a l’apartat esmentat.

2. Els contribuents de l’impost sobre societats el període impositiu del qual s’hagi 
iniciat a partir de l’1 de gener de 2020, que no hagin tingut dret a l’opció extraordinària que 
preveu l’apartat anterior, l’import net de la xifra de negocis dels quals no hagi superat la 
quantitat de 6.000.000 d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què es va iniciar 
el període impositiu esmentat, poden exercir l’opció que preveu l’apartat 3 de l’article 40 de 
la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, mitjançant la presentació 
dins de termini del segon pagament fraccionat a compte de la liquidació corresponent al 
període impositiu esmentat que s’hagi d’efectuar en els primers 20 dies naturals del mes 
d’octubre de 2020 determinat per aplicació de la modalitat de pagament fraccionat regulat 
a l’apartat esmentat.

El pagament fraccionat efectuat en els 20 dies naturals del mes d’abril de 2020 és 
deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que s’efectuïn a compte del 
mateix període impositiu determinats d’acord amb l’opció que preveu el paràgraf anterior.

El que disposa aquest apartat no és aplicable als grups fiscals que apliquin el règim 
especial de consolidació fiscal que regula el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 
de novembre, de l’impost sobre societats.

3. El contribuent que exerceixi l’opció d’acord amb el que disposa aquest article 
queda vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels 
pagaments corresponents al mateix període impositiu.
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Article 10. Limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode d’estimació 
objectiva en l’exercici 2020.

Els contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques que duguin a 
terme activitats econòmiques el rendiment net de les quals es determini d’acord amb el 
mètode d’estimació objectiva i, en el termini per a la presentació del pagament fraccionat 
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020, renunciïn a l’aplicació d’aquest en la 
forma que preveu la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 33 del Reglament de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, 
poden tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el 
mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits per a 
la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d’estimació objectiva en el termini que 
preveu la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 33 del Reglament de l’impost o mitjançant la 
presentació dins de termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer 
trimestre de l’exercici 2021 en la forma disposada per al mètode d’estimació objectiva.

La renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i la revocació posterior previstes al paràgraf anterior tenen els mateixos efectes 
respecte dels règims especials establerts en l’impost sobre el valor afegit o en l’impost 
general indirecte canari.

Article 11. Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques i de la quota trimestral del règim 
simplificat de l’impost sobre el valor afegit com a conseqüència de l’estat d’alarma 
declarat en el període impositiu 2020.

1. Els contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques que duguin a 
terme activitats econòmiques incloses a l’annex II de l’Ordre HAC/1164/2019, de 22 de 
novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 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, i que determinin el rendiment net d’aquelles pel mètode d’estimació 
objectiva, per al càlcul de la quantitat que s’ha d’ingressar del pagament fraccionat en 
funció de les dades base a què es refereix la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 110 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 
439/2007, de 30 de març, no han de computar, en cada trimestre natural, com a dies 
d’exercici de l’activitat, els dies naturals en què hagi estat declarat l’estat d’alarma en el 
trimestre esmentat.

2. Els subjectes passius de l’impost sobre el valor afegit que duguin a terme activitats 
empresarials o professionals incloses a l’annex II de l’Ordre HAC/1164/2019, de 22 de 
novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 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, i que estiguin acollits al règim especial simplificat, per al càlcul de 
l’ingrés a compte de l’any 2020, a què es refereix l’article 39 del Reglament de l’impost 
sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, no han de 
computar, en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en 
què hagi estat declarat l’estat d’alarma en el trimestre esmentat.

Article 12. No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en el cas de la 
concessió de finançament a què es refereix l’article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i 
social de la COVID-19.

1. En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, les 
declaracions liquidacions i les autoliquidacions presentades per un contribuent en el termini 
que preveu l’article 62.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, sense 
efectuar l’ingrés corresponent als deutes tributaris resultants d’aquelles, impedeix l’inici del 
període executiu sempre que es compleixin els requisits següents:
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a) Que el contribuent hagi sol·licitat dins del termini que esmenta el primer paràgraf 
o anteriorment al seu començament el finançament a què es refereix l’article 29 del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, per al pagament dels deutes tributaris 
resultants de les declaracions liquidacions i les autoliquidacions esmentades i per, 
almenys, l’import d’aquests deutes.

b) Que l’obligat tributari aporti a l’Administració tributària fins al termini màxim de cinc 
dies des del final del termini de presentació de la declaració liquidació o l’autoliquidació un 
certificat expedit per l’entitat financera acreditatiu d’haver-se efectuat la sol·licitud de 
finançament inclosos l’import i els deutes tributaris objecte d’aquest.

c) Que la sol·licitud de finançament es concedeixi en, almenys, l’import dels deutes 
esmentats.

d) Que els deutes se satisfacin de manera efectiva, completa i immediata en el 
moment de la concessió del finançament. S’entén incomplert aquest requisit per la falta 
d’ingrés dels deutes transcorregut el termini d’un mes des que hagi finalitzat el termini que 
esmenta el primer paràgraf d’aquest apartat.

En cas d’incompliment de qualsevol dels requisits enumerats, no s’ha entès impedit 
l’inici del període executiu en finalitzar el termini que preveu l’article 62.1 de la Llei 58/2003.

2. Per al compliment de les seves finalitats, l’Administració tributària ha de tenir accés 
directe i, si s’escau, telemàtic a la informació i als expedients complets relatius a la 
sol·licitud i la concessió del finançament a què es refereix l’article 29 del Reial decret llei 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social de la COVID-19.

CAPÍTOL IV

Mesures per facilitar l’ajust de l’economia i protegir l’ocupació

Article 13. Mesura extraordinària per flexibilitzar de manera temporal l’ús del fons de 
promoció i educació de les cooperatives amb la finalitat de pal·liar els efectes de la 
COVID-19.

1. Durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, i les seves possibles pròrrogues i fins al 31 de desembre de 
2020, el fons d’educació i promoció cooperatiu de les cooperatives que regula l’article 56 
de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives, es pot destinar, totalment o parcialment, 
a les finalitats següents:

a) Com a recurs financer, per dotar de liquiditat la cooperativa en cas que el necessiti 
per al seu funcionament.

A aquest efecte, el fons d’educació i promoció cooperatiu destinat a aquesta finalitat 
l’ha de restituir la cooperativa amb, almenys, el 30% dels resultats de lliure disposició que 
es generin cada any, fins que assoleixi l’import que el fons tenia en el moment d’adoptar la 
decisió de la seva aplicació excepcional i en un termini màxim de 10 anys.

b) A qualsevol activitat que contribueixi a ajudar a frenar la crisi sanitària de la COVID-
19 o a pal·liar-ne els efectes, o bé mitjançant accions pròpies o bé mitjançant donacions a 
altres entitats, públiques o privades.

2. Durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, o de qualsevol de les seves pròrrogues, el consell rector ha d’assumir la competència 
per aprovar l’aplicació del fons d’educació o promoció en els termes que preveu l’apartat 
1, quan per falta de mitjans adequats o suficients l’assemblea general de les societats 
cooperatives no es pugui convocar per dur-la a terme a través de mitjans virtuals.

L’assumpció excepcional per part del consell rector d’aquesta competència s’estén fins 
al 31 de desembre de 2020 quan la protecció de la salut de les sòcies i els socis de la 
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cooperativa continuï exigint fer virtual l’assemblea general de la societat cooperativa i això 
no sigui possible per falta de mitjans adequats o suficients.

3. A aquest efecte exclusivament, no és aplicable el que disposen els articles 13.3 i 
19.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre el règim fiscal de les cooperatives. Per 
tant, el fons de formació i promoció cooperatiu que s’hagi aplicat de conformitat amb la 
lletra a) de l’apartat 1 d’aquest article no té la consideració d’ingrés per a la cooperativa.

Article 14. Mesura extraordinària per prorrogar el termini que preveu l’article 1.2.b) de la 
Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de societats laborals i participades.

1. Amb caràcter extraordinari, es prorroga per 12 mesos més el termini de 36 mesos 
que preveu la lletra b de l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de 
societats laborals i participades, per assolir el límit que preveu la lletra esmentada.

2. Aquesta pròrroga extraordinària és aplicable, exclusivament, a les societats 
laborals constituïdes durant l’any 2017.

Article 15. Pròrroga de la vigència del que estableixen els articles 5 i 6 del Reial decret 
llei 8/2020, de 17 de març, i modificació d’aquest article 6.

D’acord amb el que preveu el segon paràgraf de la disposició final desena del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, es prorroga el que estableixen els articles 5 i 6 d’aquesta 
norma. El contingut d’aquests articles es manté vigent durant els dos mesos posteriors al 
compliment de la vigència prevista al paràgraf primer de la disposició final desena del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, modificat per la disposició final 1a.17 del Reial decret llei 
11/2020, de 31 de març. En virtut de les circumstàncies, el Govern pot fer pròrrogues 
addicionals del que estableix aquest precepte.

Així mateix, es modifica el títol de l’article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 
que passa a ser el següent: «Article 6. Pla EMCUIDA.»

Article 16. Mesures respecte de l’activitat o tràfics mínims establerts en els títols 
concessionals.

1. Les autoritats portuàries, de conformitat amb les competències atribuïdes pel text 
refós de la Llei de ports de l’Estat i la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2011, de 5 de setembre, poden reduir motivadament els tràfics mínims exigits per a l’any 
2020, que estiguin establerts en els títols concessionals corresponents, en els casos en 
què no sigui possible assolir aquesta activitat o tràfics mínims compromesos per causa de 
la crisi de la COVID-19.

2. La modificació de l’activitat o del tràfic mínim s’ha d’efectuar, a instància del 
concessionari, motivadament i de manera proporcionada en relació amb els tràfics operats 
en l’exercici 2019.

3. En tot cas, no s’han d’aplicar les penalitzacions per incompliments d’activitat o 
tràfics mínims atribuïbles a la crisi de la COVID-19 durant l’exercici de 2020.

Article 17. Mesures respecte de la taxa d’ocupació.

1. En les liquidacions de la taxa d’ocupació que es notifiquin després de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret llei, per a l’exercici 2020, es pot reduir la taxa d’ocupació de les 
concessions o autoritzacions, en aquelles respecte de les quals s’acrediti que han 
experimentat un impacte significativament negatiu en la seva activitat com a conseqüència 
de la crisi de la COVID-19. L’avaluació d’aquest impacte s’ha d’efectuar cas per cas, 
prenent com a base l’activitat dels últims quatre anys, de conformitat amb criteris objectius 
sobre un indicador de tràfic o, si no n’hi ha, d’ingressos imputables a l’activitat esmentada.

2. El procediment s’ha d’iniciar a instància de l’interessat, i la magnitud de la reducció 
l’ha d’aprovar el consell d’administració de cada autoritat portuària, sempre tenint en 
compte la situació economicofinancera d’aquesta, sense que pugui superar el 60% de la 
quota íntegra en el cas de terminals de passatgers i fins al 20% en la resta de concessions 
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o autoritzacions, i s’ha d’incorporar a la llei de pressupostos generals de l’Estat o a una 
altra norma amb rang formal de llei.

3. Per al càlcul de la reducció són aplicables els criteris que estableix l’article 178 del 
text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant.

Article 18. Mesures respecte de la taxa d’activitat.

1. Les autoritats portuàries, a sol·licitud del subjecte passiu, justificant complidament 
l’impacte negatiu en la seva activitat de la crisi de la COVID-19, poden deixar sense efecte 
per a l’any 2020 el límit inferior de la quota íntegra anual de la taxa d’activitat establert a 
l’article 188.b).2n 1 del text refós de la Llei de ports de l’Estat i la marina mercant.

2. Les autoritats portuàries, a sol·licitud del subjecte passiu, justificant complidament 
l’impacte negatiu en la seva activitat de la crisi de la COVID-19, poden modificar per al 
2020 l’exigibilitat de la taxa d’activitat establerta en el títol habilitador, i poden suprimir si 
s’escau el pagament anticipat i diferir-ne la liquidació al final de l’exercici en funció de 
l’activitat duta a terme efectivament. En tot cas no es requereix cap més garantia que la del 
mateix títol concessional o autorització atorgada.

Article 19. Mesures respecte de la taxa del vaixell.

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i durant l’exercici 2020, 
s’estableix una exempció a la taxa del vaixell quan aquest hagi d’estar amarrat o fondejat 
en aigües portuàries, com a conseqüència d’una ordre de l’autoritat competent per raó de 
la crisi de la COVID-19, mentre duri aquesta circumstància.

2. Mentre duri l’estat d’alarma acordat pel Consell de Ministres al Reial decret 
463/2020, de 14 de març, i les seves pròrrogues, als vaixells de serveis marítims que 
deixin d’operar se’ls aplica en la taxa del vaixell (T-1) el coeficient per estada prolongada 
relatiu a vaixells inactius, des del primer dia d’estada en aigües portuàries.

3. Mentre duri l’estat d’alarma acordat pel Consell de Ministres al Reial decret 
463/2020, de 14 de març, i les seves pròrrogues, per als vaixells destinats a la prestació 
de serveis portuaris el coeficient que preveu l’article 197.1.e).8è del text refós de la Llei de 
ports de l’Estat i la marina mercant es redueix a l’1,16.

4. Per a totes les escales que es registrin des de la publicació d’aquest Reial decret 
llei i mentre es prolongui l’estat d’alarma, s’estableix un valor d’1,08 € per a la quantia 
bàsica S de la taxa del vaixell, a excepció dels vaixells que estiguin adscrits a un servei 
marítim regular de passatge o càrrega rodada, cas en què aquest valor és de 0,60 €.

Article 20. Ajornament de deutes tributaris en l’àmbit portuari.

Amb la sol·licitud prèvia, les autoritats portuàries poden concedir l’ajornament del 
deute tributari corresponent de les liquidacions de taxes portuàries meritades des de la 
data d’entrada en vigor del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, i fins al 30 de juny 
de 2020, tots dos inclusivament.

Les condicions de l’ajornament són les següents:

a) El termini màxim és de sis mesos.
b) No es meriten interessos de demora ni s’exigeixen garanties per a l’ajornament.

Article 21. Terminals de passatgers.

1. Les pèrdues d’ingressos que, com a conseqüència de la reducció en la quota 
íntegra de taxa d’ocupació a què fa referència l’article 17 d’aquest Reial decret llei, en les 
autoritats portuàries el tràfic de passatgers de les quals ha patit un descens significatiu per 
l’aplicació de les disposicions que limiten la mobilitat de persones, com a conseqüència de 
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, impedint l’entrada de creuers amb 
passatgers en els ports i reduint o eliminant línies regulars de passatgers, s’han de tenir en 
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compte com a criteri en el repartiment del Fons de compensació interportuari de 2020 i 
2021, i se n’ha de prioritzar l’assignació a les autoritats portuàries amb un resultat previst 
de l’exercici negatiu sense comptar aquest repartiment.

2. La posada a disposició de mitjans humans a favor del servei durant l’estat d’alarma, 
per part dels titulars de les llicències per a la prestació del servei portuari al passatge en 
les terminals de passatgers que atenen serveis marítims regulars, es considera a tots els 
efectes com un servei d’emergència d’acord amb el que preveuen els plecs reguladors del 
servei.

CAPÍTOL V

Mesures de protecció dels ciutadans

Article 22. Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període 
de prova produïda durant la vigència de l’estat d’alarma.

L’extinció de la relació laboral durant el període de prova a instància de l’empresa, 
produïda a partir del dia 9 de març de 2020, té la consideració de situació legal de 
desocupació independentment de la causa per la qual s’hagi extingit la relació laboral 
anterior.

Així mateix, estan en situació legal de desocupació i en situació assimilada a l’alta les 
persones treballadores que hagin resolt voluntàriament la seva última relació laboral a 
partir del dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d’un contracte 
laboral per part d’una altra empresa, si aquesta ha desistit d’aquest com a conseqüència 
de la crisi derivada de la COVID-19. La situació legal de desocupació s’ha d’acreditar 
mitjançant una comunicació escrita per part de l’empresa a la persona treballadora en què 
desisteix de la subscripció del contracte laboral compromès com a conseqüència de la crisi 
derivada de la COVID-19.

Article 23. Normes sobre la disponibilitat excepcional dels plans de pensions en 
situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Als efectes del que estableix la disposició addicional vintena del Reial decret llei 
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front a la COVID-19, s’han de seguir les normes següents per a 
la disponibilitat de drets consolidats en plans de pensions:

1. Poden sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits de la 
disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, els partícips dels 
plans de pensions del sistema individual i associat, i els partícips dels plans de pensions 
del sistema d’ocupació d’aportació definida o mixtos per a les contingències definides en 
règim d’aportació definida.

Els partícips dels plans de pensions del sistema d’ocupació de la modalitat de prestació 
definida o mixtos també poden disposar, per a les contingències definides en règim de 
prestació definida o vinculades a aquesta, dels drets consolidats en cas d’estar afectats 
per un ERTO, la suspensió d’obertura al públic d’establiments o el cessament d’activitat, 
derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, quan ho permeti el 
compromís per pensions i ho prevegin les especificacions del pla aprovades per la seva 
comissió de control en les condicions que aquestes estableixin.

2. La concurrència de les circumstàncies a què es refereix l’apartat 1 de la disposició 
addicional vintena del Reial decret llei 11/2020 l’ha d’acreditar el partícip del pla de 
pensions que sol·liciti la disposició mitjançant la presentació dels documents següents 
davant l’entitat gestora de fons de pensions:

a) En el supòsit que el partícip estigui afectat per un expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 
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s’ha de presentar el certificat de l’empresa en què s’acrediti que el partícip s’ha vist afectat 
per l’ERTO, i s’hi han d’indicar els seus efectes en la relació laboral per al partícip.

b) En el supòsit que el partícip sigui un empresari titular d’un establiment l’obertura al 
públic del qual s’hagi vist suspesa com a conseqüència del que estableix l’article 10 del 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’ha de presentar una declaració del partícip en què 
aquest manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix 
l’apartat 1, lletra b), de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 
de març, per poder fer efectius els seus drets consolidats.

c) En el supòsit que sigui un treballador per compte propi que hagi estat prèviament 
integrat en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme 
alternatiu a aquesta, i hagi cessat en la seva activitat durant l’estat d’alarma decretat pel 
Govern per la COVID-19, s’ha de presentar el certificat expedit per l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre 
la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

d) Si el sol·licitant no pot aportar algun dels documents requerits, el pot substituir 
mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, 
relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen aportar-lo. 
Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposa del termini d’un 
mes per aportar els documents que no hagi facilitat.

3. L’import dels drets consolidats disponible és el que justifiqui el partícip a l’entitat 
gestora de fons de pensions, amb el límit màxim de la menor de les dues quanties 
següents per al conjunt de plans de pensions dels quals sigui titular:

1r Depenent de quin sigui el supòsit dels indicats a l’apartat 1 de la disposició 
addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març:

a) en el supòsit que el partícip estigui afectat per un ERTO derivat de la situació de 
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: els salaris nets deixats de percebre mentre es 
mantingui la vigència de l’ERTO, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de 
l’estat d’alarma més un mes addicional, justificats amb l’última nòmina prèvia a aquesta 
situació;

b) en el supòsit d’un empresari titular d’un establiment l’obertura al públic del qual 
s’hagi vist suspesa com a conseqüència del que estableix l’article 10 del Reial decret 
463/2020, de 14 de març: els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre a 
causa de la suspensió d’obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la 
vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, justificats mitjançant la presentació de 
la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a 
l’exercici anterior i, si s’escau, el pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i les autoliquidacions de l’impost sobre el valor afegit corresponents a 
l’últim trimestre;

c) en el supòsit de treballadors per compte propi que hagin estat prèviament integrats 
en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu a 
aquesta, i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat 
pel Govern: els ingressos nets que s’hagin deixat de percebre com a conseqüència de la 
situació de cessament d’activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de 
l’estat d’alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració anual de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici anterior i, si s’escau, el 
pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques i les 
autoliquidacions de l’impost sobre el valor afegit corresponents a l’últim trimestre.

En el cas dels apartats b) i c), el sol·licitant ha d’aportar a més una declaració 
responsable en què es quantifiqui l’import mensual de reducció d’ingressos.

2n El resultat de prorratejar l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) 
anual per a 12 pagues vigent per a l’exercici 2020 multiplicat per tres en la proporció que 
correspongui al període de durada de l’ERTO, al període de suspensió de l’obertura al 
públic de l’establiment o al període de cessament de l’activitat, segons, respectivament, 
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correspongui a cada un dels supòsits a què es refereixen els apartats a), b) i c) de l’apartat 
1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En tot 
cas, en els tres supòsits el període de temps màxim que s’ha de computar és la vigència 
de l’estat d’alarma més un mes addicional.

4. El partícip és responsable de la veracitat de la documentació acreditativa de la 
concurrència del supòsit de fet que es requereixi per sol·licitar la prestació, així com de 
l’exactitud en la quantificació de l’import que s’ha de percebre.

5. El reembossament s’ha d’efectuar dins del termini màxim de set dies hàbils des 
que el partícip presenti la documentació acreditativa completa. En el cas dels plans de 
pensions de la modalitat d’ocupació, aquest termini s’amplia fins a trenta dies hàbils des 
que el partícip presenti la documentació acreditativa completa.

6. El que disposa aquesta disposició és aplicable igualment als assegurats dels plans 
de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social 
a què es refereix l’article 51 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques. En aquests casos, les referències que efectuen els 
apartats anteriors a les entitats gestores, als partícips i a les especificacions de plans de 
pensions s’entenen fetes a les entitats asseguradores, els assegurats o mutualistes, i a les 
pòlisses d’assegurança o reglament de prestacions, respectivament. En el cas de les 
mutualitats de previsió social que actuïn com a sistema alternatiu a l’alta en el règim 
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, no es 
poden fer efectius els drets econòmics dels productes o assegurances utilitzats per complir 
aquesta funció alternativa.

7. Els apartats anteriors defineixen els supòsits i les condicions en què es pot fer 
efectiva la facultat excepcional de liquidar els drets consolidats prevista a la disposició 
addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En tot el que no prevegin 
aquests apartats, es manté en vigor aquesta última disposició addicional vintena.

8. Les quanties i la documentació que indiquen els apartats anteriors es poden 
modificar per mitjà d’un reial decret, de conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de la 
disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Article 24. Pròrroga de diversos termes i terminis de presentació d’informació per part de 
les persones i les entitats subjectes a la supervisió de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions.

En l’exercici de les seves funcions com a autoritat de supervisió a què es refereix 
l’article 7 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les 
entitats asseguradores i reasseguradores, s’habilita la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions perquè, per mitjà d’una resolució i un informe previ de la Junta Consultiva 
d’Assegurances i Fons de Pensions, pugui acordar la pròrroga dels termes i terminis 
següents per als exercicis que s’indiquen expressament:

a) En l’àmbit de l’ordenació i la supervisió de les entitats asseguradores i 
reasseguradores, els relatius a la presentació de l’informe periòdic de supervisió durant 
l’any 2020; la presentació davant l’autoritat supervisora i la publicació de l’informe de 
situació financera i de solvència referida al tancament de l’exercici econòmic 2019 i del 
corresponent informe especial de revisió; i la presentació davant l’autoritat supervisora de 
la informació quantitativa, o estadisticocomptable, anual per l’exercici econòmic 2019 i 
trimestral pel primer trimestre de l’exercici econòmic 2020. En aquest àmbit, la Direcció 
General d’Assegurances i Fons de Pensions també pot decidir l’ordre temporal de 
presentació dels models establerts per a aquests períodes, de conformitat amb les 
directrius i les recomanacions de l’Autoritat Europea de Supervisió d’Assegurances i 
Pensions de Jubilació.

b) En l’àmbit de l’ordenació i la supervisió dels plans i fons de pensions així com de 
les entitats gestores i dipositàries d’aquests, els terminis i termes relatius a la presentació 
davant l’autoritat supervisora de l’informe sobre el grau de compliment de les normes de 
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separació entre l’entitat gestora i la dipositària; de l’informe sobre l’efectivitat dels 
procediments de control intern de les entitats gestores de fons de pensions; de la revisió 
financeroactuarial a què es refereix l’article 23 del Reglament de plans i fons de pensions, 
aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer; i de la informació estadística, financera 
i comptable, a l’efecte de supervisió, dels fons de pensions que actuen a Espanya i de les 
seves entitats gestores, corresponent al tancament de l’exercici econòmic 2019 i al primer 
trimestre de l’exercici econòmic 2020. En aquest àmbit, la Direcció General d’Assegurances 
i Fons de Pensions pot acordar, així mateix, la configuració i el contingut dels models que 
s’han de presentar per a aquests períodes.

c) En l’àmbit de l’ordenació i la supervisió dels distribuïdors d’assegurances i 
reassegurances, els terminis i termes relatius a la presentació davant l’autoritat supervisora 
de la informació estadisticocomptable i de negoci corresponent al tancament de l’exercici 
econòmic 2019.

Article 25. Cotització en situació d’inactivitat en el Sistema especial per a treballadors per 
compte d’altri agraris establert al règim general de la Seguretat Social.

Amb efectes des de l’u de gener de 2020, als treballadors que hagin efectuat un màxim 
de 55 jornades reals cotitzades l’any 2019 se’ls aplica a les quotes resultants durant els 
períodes d’inactivitat el 2020 una reducció del 19,11 per cent.

Article 26. Creació de la Fundació Espanya Esport Global, FSP.

1. Es crea la Fundació Espanya Esport Global, FSP, com a organització sense 
finalitat de lucre, amb personalitat jurídica i plena capacitat, que té afectat de manera 
duradora el seu patrimoni al compliment de les seves finalitats, sense altres limitacions que 
les que estableixen les lleis i els seus estatuts. Està adscrita a l’Administració General de 
l’Estat, a través del Consell Superior d’Esports, OA.

2. La Fundació Espanya Esport Global, FSP, es regeix pels seus estatuts, i pel que 
disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei 50/2002, 
de 26 de desembre, de fundacions, per la legislació autonòmica que sigui aplicable en 
matèria de fundacions, i per l’ordenament jurídic privat, excepte en les matèries en què li 
sigui aplicable la normativa pressupostària, comptable, de control economicofinancer i de 
contractació del sector públic.

3. La Fundació Espanya Esport Global, FSP, té com a finalitat fundacional la 
promoció, l’impuls i la difusió de l’esport federat, olímpic i paralímpic, així com la 
internacionalització de l’esport espanyol.

Per al compliment d’aquestes finalitats, la Fundació Espanya Esport Global, FSP, ha 
d’exercir, en suport de les funcions pròpies del Consell Superior d’Esports, les activitats 
establertes en els seus estatuts, entre les quals han de figurar necessàriament les 
següents:

a) L’anàlisi, l’estudi i la identificació de les prioritats en l’àmbit de l’esport federat.
b) El disseny de projectes de difusió i la promoció nacional i internacional del model 

d’esport espanyol.
c) La gestió i la justificació de fons rebuts per al compliment de les seves finalitats, i 

l’anàlisi de manera contínua dels resultats obtinguts amb la finalitat d’establir àrees de 
millora que permetin una millor consecució de les finalitats fundacionals.

d) La gestió i la comercialització dels drets audiovisuals de les federacions esportives 
i les competicions diferents al futbol, quan no els vulguin assumir per si mateixes.

En cap cas pot exercir potestats públiques.
4. El Patronat és l’òrgan de govern i representació legal de la Fundació, la presidència 

del qual correspon al titular de la presidència del Consell Superior d’Esports, OA.
Formen part del Patronat, en els termes que preveuen els estatuts, entre d’altres, la 

Reial Federació Espanyola de Futbol, La Lliga de Futbol Professional («LaLiga»), i la resta 
de federacions esportives espanyoles i competicions oficials i no oficials.
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5. La Fundació Espanya Esport Global, FSP, una vegada es compleixin tots els 
requisits exigits per al seu funcionament, és l’única entitat que pot assumir la gestió i la 
comercialització dels drets audiovisuals de les federacions esportives i les competicions 
diferents al futbol, quan no els vulguin assumir per si mateixes.

6. No és aplicable per a la creació de la Fundació Espanya Esport Global, FSP, el 
que disposa l’apartat 2 de l’article 133 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.

Disposició addicional primera. Extensió dels terminis de vigència de determinades 
disposicions tributàries del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i del Reial 
decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries 
en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Les referències temporals que efectuen als dies 30 d’abril i 20 de maig de 2020 l’article 
33 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i les disposicions addicionals vuitena i 
novena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, s’entenen fetes 
al dia 30 de maig de 2020.

Disposició addicional segona. Suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social.

1. El període de vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, així com les seves possibles pròrrogues, no 
computa als efectes dels terminis de durada de les actuacions comprovatòries de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, no computa aquest període en la 
durada dels terminis fixats pels funcionaris del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat 
Social per al compliment de qualssevol requeriments.

S’exceptuen del que estableix el paràgraf anterior les actuacions comprovatòries i els 
requeriments i ordres de paralització derivats de situacions estretament vinculades als fets 
justificatius de l’estat d’alarma, o aquelles que per la seva gravetat o urgència siguin 
indispensables per a la protecció de l’interès general, cas en què s’ha de motivar 
degudament i s’ha de donar trasllat de la motivació a l’interessat.

2. Durant el període de vigència de l’estat d’alarma, declarat pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues, queden suspesos els terminis 
de prescripció de les accions per exigir responsabilitats pel que fa al compliment de la 
normativa d’ordre social i de Seguretat Social.

3. Tots els terminis relatius als procediments que regula el Reglament general sobre 
procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per als 
expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, 
de 14 de maig, estan afectats per la suspensió de terminis administratius que preveu la 
disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Disposició addicional tercera. Límit màxim de la línia d’avals per a la cobertura a compte 
de l’Estat del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica, 
aprovada a l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

En relació amb la línia d’avals per a la cobertura a compte de l’Estat del finançament a 
arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de 
l’expansió de la COVID-19, aprovada a l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de 
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març, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana pot concedir avals per un import 
màxim de 1.200 milions d’euros.

Disposició addicional quarta. Ampliació del termini d’execució concedit inicialment per a 
les ajudes per a la reconstrucció o la rehabilitació d’habitatges o per a la reparació de 
danys causats pels sismes ocorreguts a Llorca, Múrcia, el 2011.

Quan l’execució de les obres de reconstrucció o de rehabilitació dels habitatges o per 
a la reparació de danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 
a Llorca hagi superat els terminis de 24 i 12 mesos fixats, respectivament, a l’article 7 del 
Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, els interessats poden sol·licitar l’ampliació del 
termini concedit, en els supòsits i amb els efectes que determini la Comunitat Autònoma de 
la Regió de Múrcia en la normativa reguladora d’aquestes ajudes, de conformitat amb les 
competències que li corresponen d’acord amb el que preveuen l’article 8 del Reial decret 
llei 6/2011, de 13 de maig, l’article 3 del Reial decret llei 11/2012, de 30 de març, de 
mesures per agilitzar el pagament de les ajudes als damnificats pel terratrèmol, reconstruir 
els immobles enderrocats i impulsar l’activitat econòmica de Llorca, i els convenis subscrits 
en execució d’aquests.

Disposició addicional cinquena. Assistència jurídica.

Com a conseqüència de l’assumpció de la gestió del règim de classes passives de 
l’Estat per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i l’assumpció de les funcions 
que a aquest efecte s’atribueixen a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, 
és necessari que a aquesta Direcció General li presti assistència jurídica el Servei Jurídic 
de l’Administració de la Seguretat Social.

A aquest efecte, l’assistència jurídica que hagi de prestar a la Direcció General 
d’Ordenació de la Seguretat Social el Servei Jurídic de l’Administració de la Seguretat 
Social comprèn tant l’assessorament com la representació i la defensa en judici en matèria 
de classes passives i altres prestacions, així com l’assistència jurídica en els afers que 
afectin els interessos de les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social 
en els termes que determini la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions.

Disposició addicional sisena. Adaptació normativa de la legislació del règim de classes 
passives.

Amb entrada en vigor en la data que determini el reial decret pel qual es desplega 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions

1. Qualsevol referència feta en el títol I del Reial decret 851/1992, de 10 de juliol, pel 
qual es regulen determinades pensions extraordinàries en el règim de classes passives de 
l’Estat causades per actes de terrorisme, a la Direcció General de Costos de Personal i 
Pensions Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda o a la Direcció General de Personal 
del Ministeri de Defensa s’entén feta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

2. Qualsevol referència feta en el títol I del Reial decret 710/2009, de 17 d’abril, pel 
qual es despleguen les previsions de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2009, en matèria de pensions de classes passives i de 
determinades indemnitzacions socials, a la Direcció General de Costos de Personal i 
Pensions Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda o a la Direcció General de Personal 
del Ministeri de Defensa s’entén feta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, sense 
perjudici dels informes que per a la tramitació de les prestacions hagi d’emetre la Direcció 
General de Personal del Ministeri de Defensa, de conformitat amb l’article 13 del Reial 
decret 710/2009, de 17 d’abril.

3. Qualsevol referència feta en el Reial decret 1413/2018, de 2 de desembre, pel qual 
es despleguen les previsions de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2018, en matèria de pensions de viduïtat del règim de classes passives 
de l’Estat, a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri 
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d’Economia i Hisenda o a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa s’entén 
feta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

4. Qualsevol referència feta en el Reial decret 1678/1987, de 30 de desembre, pel 
qual es reglamenta la professió d’habilitat de classes passives en els aspectes d’aquesta 
relacionats amb les finalitats administratives en matèria de classes passives i amb l’interès 
general, que segueix sent aplicable en virtut de la disposició transitòria quarta de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, i en el 
Reial decret 1729/1994, de 29 de juliol, sobre el procediment sancionador aplicable als 
habilitats de classes passives, a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions 
Públiques s’entén feta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

5. Qualsevol referència feta en l’article 6 del Reial decret 2072/1999, de 30 de 
desembre, sobre transferències recíproques de drets entre el sistema de previsió social del 
personal de les Comunitats Europees i els règims públics de previsió social espanyols, a 
la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Economia 
i Hisenda o a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa s’entén feta a 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

6. Qualsevol referència feta per les normes reguladores del règim de classes 
passives a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri 
d’Economia i Hisenda o a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa s’entén 
feta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social en matèria de gestió de prestacions, sense 
que quedin afectades les competències que la sanitat militar té per efectuar els 
reconeixements mèdics en els expedients d’insuficiència de condicions psicofísiques i la 
seva possible relació amb el servei i, si s’escau, amb la consideració d’atemptat terrorista, 
així com per declarar el grau de discapacitat. Els dictàmens de la sanitat militar tenen 
caràcter preceptiu i vinculant.

Correspon als òrgans competents del Ministeri de Defensa la resolució dels expedients 
d’insuficiència de condicions psicofísiques del personal militar, amb la declaració 
corresponent de pas a retir, resolució del compromís o utilitat amb limitacions per a 
determinades destinacions, inclosos els que siguin en acte de servei o a conseqüència 
d’un atemptat terrorista, així com la declaració de pas a retir del personal militar de 
conformitat amb la legislació militar vigent.

Així mateix, qualsevol referència de contingut pressupostari s’ha d’entendre feta als 
pressupostos de la Seguretat Social.

Disposició addicional setena. Finançament estatal de les despeses imputables a la gestió 
del règim de classes passives.

L’Estat ha de transferir a la Seguretat Social l’import necessari per al finançament de 
la totalitat de la despesa en què incorrin l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, la Intervenció General de la Seguretat Social, la 
Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social i el Servei Jurídic de l’Administració de la 
Seguretat Social per la gestió del règim de classes passives de l’Estat.

Disposició addicional vuitena. Gestió per part de la Direcció General d’Ordenació de la 
Seguretat Social de determinades prestacions públiques.

Amb entrada en vigor en la data que determini el reial decret pel qual es desplega 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la 
Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha d’assumir les competències 
següents en les prestacions regulades en les normes que a continuació s’indiquen, sense 
perjudici de la competència que correspongui a altres òrgans de l’administració en la 
realització de tràmits necessaris per a la gestió deguda d’aquestes prestacions:

1. Les que preveu el títol II del Reial decret 851/1992, de 10 de juliol, pel qual es 
regulen determinades pensions extraordinàries causades per actes de terrorisme.
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2. El reconeixement d’obligació i proposta de pagament de les prestacions que 
recullen els paràgrafs de l’article 7.1.b) del Reial decret llei 9/1993, de 28 de maig, pel qual 
es concedeixen ajudes als afectats pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) com a 
conseqüència d’actuacions realitzades en el sistema sanitari públic.

3. La gestió de les prestacions que preveu la Llei 35/1995, d’11 de desembre, 
d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual.

4. La gestió de les prestacions que regula el Reial decret 1618/2007, de 7 de 
desembre, sobre organització i funcionament del Fons de garantia del pagament 
d’aliments.

5. La gestió de les prestacions que regula la Llei 5/1979, de 18 de setembre, sobre 
reconeixement de pensions, assistència medicofarmacèutica i assistència social en favor 
de les viudes, i altres familiars dels espanyols morts com a conseqüència o amb motiu de 
la passada guerra civil.

6. La gestió de les prestacions que regula la Llei 35/1980, de 26 de juny, sobre 
pensions als mutilats excombatents de la zona republicana.

7. La gestió de les prestacions que regula la Llei 37/1984, de 22 d’octubre, de 
reconeixement de drets i serveis prestats als que durant la Guerra Civil van formar part de 
les Forces Armades, Forces d’Ordre Públic i Cos de Carrabiners de la República.

8. La gestió de les prestacions que regula el Decret 670/1976, de 5 de març, pel qual 
es regulen pensions a favor dels espanyols que havent patit una mutilació a causa de la 
passada contesa no es puguin integrar en el Cos de Cavallers Mutilats de Guerra per la 
Pàtria.

9. La gestió de les prestacions que regula la Llei 6/1982, de 29 de març, de pensions 
als mutilats civils de guerra.

10. El reconeixement d’obligació i proposta de pagament de les pensions la proposta 
de pagament de les quals ha anat efectuant, fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta 
norma, la Direcció General de Costos de Personal amb càrrec a la secció 07.

11. El reconeixement d’obligació i proposta de pagament del capital cost de les 
pensions extraordinàries per terrorisme previstes al Reial decret 1576/1990, de 7 de 
desembre, pel qual es regula la concessió en el sistema de la Seguretat Social de pensions 
extraordinàries motivades per actes de terrorisme.

Disposició addicional novena. Regles aplicables a les ajudes amb càrrec al finançament 
de convocatòries públiques en l’àmbit universitari.

1. Els beneficiaris d’ajudes amb càrrec al finançament procedent de convocatòries 
efectuades pel Ministeri d’Universitats dirigides a estudiants universitaris, personal 
investigador, i/o professors universitaris poden sol·licitar, amb la justificació prèvia, les 
modificacions oportunes en les condicions de les seves ajudes, la realització de les quals 
s’hagi vist perjudicada com a conseqüència de les mesures preses tant a Espanya com als 
països de destinació a causa de la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

2. Els costos derivats d’aquestes modificacions s’han de finançar amb càrrec als 
pressupostos de l’òrgan convocant. S’autoritzen els titulars dels òrgans superiors i directius 
convocants a la realització de les modificacions i les variacions pressupostàries que siguin 
necessàries per donar lloc al finançament esmentat, així com a la reanualització dels 
expedients de despesa corresponents.

3. Els òrgans convocants poden dictar les resolucions que siguin necessàries per 
adaptar les condicions previstes a les seves convocatòries d’ajudes corresponents 
establertes en aquest Reial decret llei, i poden modificar mitjançant aquelles les condicions 
i els terminis de l’execució i la justificació de les ajudes, així com totes les altres qüestions 
que puguin afectar el desenvolupament adequat de les ajudes en les seves diferents 
modalitats i altres conceptes de despesa per motiu de les mesures preses tant a Espanya 
com als països de destinació a causa de la pandèmia i de l’aplicació del que disposa 
aquesta disposició.
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Disposició addicional desena. Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat 
Social dels treballadors del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per 
compte propi o autònoms que hagin optat inicialment per una entitat gestora.

Els treballadors inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim especial de la Seguretat Social 
dels treballadors per compte propi o autònoms que no hagin exercit l’opció que preveu 
l’article 83.1.b) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, ni l’opció per una mútua, en virtut del que disposa 
l’apartat 7 de l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, han de donar 
compliment al que disposa l’article 83.1.b), esmentat anteriorment, exercint l’opció i 
formalitzant el corresponent document d’adhesió en el termini de tres mesos des de la 
finalització de l’estat d’alarma. Aquesta opció té efectes des del dia primer del segon mes 
següent a la finalització d’aquest termini de tres mesos.

Un cop transcorregut el termini per portar a terme l’opció que preveu el paràgraf 
anterior sense que el treballador hagi formalitzat el corresponent document d’adhesió, 
s’entén que ha optat per la mútua amb un nombre més gran de treballadors autònoms 
associats en la província del domicili de l’interessat, i es produeix automàticament l’adhesió 
amb efecte des del dia primer del segon mes següent a la finalització del termini de tres 
mesos a què es refereix el paràgraf anterior. Amb la finalitat de fer efectiva aquesta 
adhesió, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de comunicar a la mútua esmentada 
les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessàries.

La mútua col·laboradora de la Seguretat Social ha de notificar al treballador l’adhesió 
amb indicació expressa de la data d’efectes i la cobertura per les contingències protegides.

Disposició addicional onzena. Efectes en la incapacitat temporal de l’opció per una mútua 
col·laboradora amb la Seguretat Social efectuada pels treballadors del règim especial 
de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per causar dret 
a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que regula l’article 17 del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

L’opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del règim 
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms efectuada 
per causar dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que regula l’article 
17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, dona lloc al fet que la mútua 
col·laboradora per la qual hagi optat el treballador autònom assumeixi la protecció i la 
responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat així 
com de la resta de prestacions derivades de les contingències per les quals s’hagi 
formalitzat la cobertura, inclòs el subsidi per incapacitat temporal la baixa mèdica de la 
qual s’emeti després de la data de formalització de la protecció amb la mútua esmentada 
i derivi de la recaiguda d’un procés d’incapacitat temporal anterior coberta amb l’entitat 
gestora.

La responsabilitat del pagament de les prestacions econòmiques derivades dels 
processos que estiguin en curs en el moment de la data de formalització de la protecció a 
què es refereix el paràgraf primer segueix corresponent a l’entitat gestora.

Disposició addicional dotzena. Suport financer a les actuacions en parcs científics i 
tecnològics.

1. Les quotes que vencin el 2020 derivades de préstecs o avançaments concedits a 
entitats promotores de parcs científics i tecnològics en virtut de les convocatòries 
gestionades exclusivament pel Ministeri de Ciència i Innovació, o el ministeri competent en 
matèria de recerca, desenvolupament i innovació en anys anteriors, des de l’any 2000 
queden ajornades a la mateixa data de l’any 2021.
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2. Les entitats esmentades poden sol·licitar, així mateix, al Ministeri de Ciència i 
Innovació el refinançament de les quotes amb venciment en anys anteriors al 2020, 
derivades dels préstecs o els avançaments referits en l’apartat anterior, incloses les quotes 
derivades dels ajornaments concedits en virtut de les lleis de pressupostos generals de 
l’Estat per als anys 2011 a 2015, per a l’any 2017, i en el Reial decret llei 3/2019, de 8 de 
febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la 
universitat.

Si s’acorda el refinançament de quotes que estiguin en període executiu de pagament, 
gestionades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, el Ministeri de Ciència i 
Innovació ha d’emetre l’ordre de cancel·lació del càrrec amb la finalitat d’evitar la 
continuació del procediment executiu sobre aquestes.

3. El refinançament de quotes implica la constitució d’un nou préstec d’acord amb les 
condicions següents:

a) El principal és la suma de les quotes que s’han de refinançar, capitalitzades al 
tipus d’interès que es va aplicar en la concessió del préstec originari de cada quota.

b) No varia el termini màxim de venciment dels préstecs originaris, i les quotes 
ajornades poden ser objecte de fraccionament. No obstant això, les quotes de préstecs 
amb un termini màxim de venciment que es produeixi el 2020 o 2021 es poden refinançar 
fins a l’any 2022.

c) Les quotes refinançades meriten el tipus d’interès del deute emès per l’Estat en 
instruments amb un venciment similar. En cas que el tipus d’interès d’aquest deute sigui 
negatiu, el nou préstec té un tipus d’interès zero, i no merita interessos ni a favor de l’Estat 
ni dels sol·licitants de la moratòria.

d) L’import del nou préstec que es constitueixi s’ha de destinar a la cancel·lació dels 
drets reconeguts en la comptabilitat de l’Administració General de l’Estat en relació amb 
les quotes ja vençudes que es refinancen, així com de la resta del deute que es refinanci.

e) Són aplicables al refinançament esmentat les garanties que s’hagin constituït en 
ocasió del préstec original.

f) En tot cas, s’han de respectar els límits d’intensitat d’ajuda permesos per la 
normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’Estat.

4. Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri de Ciència i Innovació es 
poden dictar les instruccions que siguin necessàries per al desplegament i el compliment 
del que preveu aquesta disposició addicional.

Disposició addicional tretzena. Autorització d’endeutament del Consorci Barcelona 
Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS).

En virtut del que estableix l’article 111.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, s’autoritza per a l’exercici 2020 l’endeutament del Consorci Barcelona 
Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) per un import 
màxim de 47.888.247,62 €. El tipus d’interès és l’aplicable per als préstecs i els 
avançaments de la política de recerca, desenvolupament i innovació, segons el que 
estableix la llei de pressupostos generals de l’Estat corresponent.

Disposició addicional catorzena. Regles aplicables als contractes predoctorals per a 
personal investigador en formació subscrits en l’àmbit de la recerca.

1. Les entitats que hagin subscrit contractes predoctorals per a personal investigador 
en formació amb un finançament que no procedeixi de convocatòries d’ajudes de recursos 
humans efectuades per agents de finançament del Sistema estatal de ciència, tecnologia 
i innovació en el marc de la Llei 14/2011, de 12 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 
innovació, en poden prorrogar la vigència en les condicions que preveu aquesta disposició 
addicional exclusivament quan estiguin dins dels últims dotze mesos del contracte.

2. La pròrroga dels contractes es pot acordar pel temps de durada de l’estat d’alarma 
i pel període que aquest es pugui prorrogar davant l’emergència sanitària causada pel 
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coronavirus de la COVID-19, en els termes que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. Per motius justificats, es poden prorrogar els contractes per 
fins a tres mesos addicionals al temps que en la seva totalitat duri la declaració de l’estat 
d’alarma.

3. En tot cas, la durada total del contracte de treball i de la seva pròrroga eventual pot 
excedir els límits temporals màxims que preveu la Llei 14/2011, d’1 de juny.

4. La pròrroga dels contractes laborals requereix un acord subscrit entre l’entitat 
contractant i la persona empleada amb caràcter previ a la data prevista de finalització del 
contracte.

5. Els costos laborals i socials derivats de la pròrroga esmentada s’han de finançar 
amb càrrec als pressupostos de l’entitat que hagi subscrit el contracte de treball. 
S’autoritzen els titulars dels òrgans superiors i directius, els presidents i els directors 
d’aquestes entitats a la realització de les modificacions i les variacions pressupostàries que 
siguin necessàries per donar lloc al finançament esmentat, incloses les que es portin a 
terme amb càrrec al finançament extern, així com a la reanualització dels expedients de 
despesa corresponents.

6. Les entitats subscriptores dels contractes poden dictar les resolucions que siguin 
necessàries per adaptar aquestes previsions en els seus respectius àmbits d’actuació, així 
com preveure altres qüestions necessàries per a una gestió adequada.

7. Les previsions que conté aquest apartat es poden aplicar als contractes 
predoctorals que finalitzin des del 2 d’abril de 2020.

Disposició addicional quinzena. Atorgament unilateral pel creditor dels instruments 
notarials en què es formalitza l’ampliació de termini derivada de la moratòria legal dels 
préstecs o crèdits garantits amb una hipoteca o mitjançant un altre dret inscriptible 
diferent.

1. El reconeixement de l’aplicació de la suspensió del deute hipotecari durant el 
termini de tres mesos prevista a l’article 13.3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 
pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front a la COVID-19, no està subjecta al que disposa la Llei 5/2019, de 15 de març, de 
crèdit immobiliari.

2. És una obligació unilateral de l’entitat creditora l’elevació a escriptura pública del 
reconeixement de la suspensió prevista a l’article 13.3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 
de març, per l’entitat esmentada, a l’efecte que es pugui procedir a la inscripció de 
l’ampliació del termini inicial en el Registre de la Propietat.

3. Igualment, és una obligació unilateral de l’entitat creditora promoure la formalització 
de la pòlissa o l’escriptura pública en què es documenti el reconeixement de la suspensió 
de les obligacions contractuals en els crèdits o préstecs sense garantia hipotecària prevista 
a l’article 24.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures 
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, i la 
inscripció, si s’escau, en el Registre de Béns Mobles, sempre que el crèdit o préstec estigui 
garantit mitjançant algun dret inscriptible diferent de la hipoteca o hagi accedit al Registre.

4. El que disposen els apartats anteriors és aplicable a qualsevol sol·licitud de 
moratòria presentada a l’empara de l’article 13.3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de 
març, o de l’article 24.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, encara que la 
sol·licitud del creditor o fins i tot la seva acceptació per l’entitat creditora s’hagin produït 
abans de l’entrada en vigor del present Reial decret llei.

Disposició transitòria primera. No inici del període executiu per a determinats deutes 
tributaris en el cas de la concessió de finançament a què es refereix l’article 29 del 
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Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

El que disposa l’article 12 és aplicable a les declaracions liquidacions i les 
autoliquidacions el termini de presentació de les quals conclogui entre el 20 d’abril de 2020 
i el 30 de maig de 2020.

En el cas de deutes tributaris derivats de declaracions liquidacions i autoliquidacions 
compreses en el paràgraf anterior que hagin estat objecte de presentació abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, respecte de les quals ja s’hagi iniciat el període 
executiu de conformitat amb el que disposa l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, es consideren en període voluntari d’ingrés quan es donin 
conjuntament les circumstàncies següents:

a) Que l’obligat tributari aporti a l’Administració Tributària, en el termini màxim de cinc 
dies a comptar del següent al de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, un certificat 
expedit per l’entitat financera acreditatiu d’haver-se efectuat la sol·licitud de finançament 
en els termes de l’apartat 1, lletra a), de l’article 12, inclosos l’import i els deutes tributaris 
objecte d’aquest.

b) El compliment dels requisits que estableix l’apartat 1, lletres c) i d), de l’article 12.
L’incompliment d’algun dels requisits que estableixen les lletres a) i b) anteriors 

determina l’inici o la continuació de les actuacions recaptatòries en període executiu des 
de la data en què aquest període es va iniciar de conformitat amb el que assenyala el 
segon paràgraf d’aquesta disposició.

Disposició transitòria segona. Règim transitori en la gestió del règim de classes passives.

1. De manera immediata i un cop aprovat el reial decret d’estructura del Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, s’han d’iniciar els tràmits per a l’adaptació de la 
gestió administrativa, comptable, pressupostària i financera que permetin l’assumpció de 
la gestió de les prestacions del règim de classes passives per part de l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social. Mentre no culmini aquest procés d’adaptació, aquesta gestió l’ha 
d’exercir la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social.

Fins a aquesta data, qualsevol referència feta en el text refós de la Llei de classes 
passives de l’Estat a l’Institut Nacional de la Seguretat Social s’entén feta a la Direcció 
General d’Ordenació de la Seguretat Social.

Així mateix, i fins que es produeixi l’assumpció de la gestió per part de l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, correspon a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social 
l’aprovació i el compromís de la despesa, així com el reconeixement de les obligacions i 
proposta dels pagaments de les pensions del règim de classes passives de l’Estat, així 
com sol·licitar de l’ordenador general de pagaments de l’Estat la realització dels pagaments 
corresponents.

2. L’ordenació del pagament i les funcions de pagament material d’aquestes 
prestacions que corresponguin a la Tresoreria General de la Seguretat Social les ha 
d’efectuar durant aquest període transitori la Direcció General del Tresor i Política 
Financera del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

3. El reintegrament de les prestacions percebudes indegudament les ha de reclamar, 
durant el període transitori, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social d’acord 
amb el que disposa el Reial decret 1134/1997, d’11 de juliol, pel qual es regulen el 
procediment de reintegrament de percepcions indegudes i altres normes en matèria de 
classes passives.

4. Durant aquest període transitori, qualsevol reclamació econòmica en relació amb 
aquest règim és competència de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social i 
del Tresor Públic.

5. Als procediments iniciats en la Direcció General de Personal del Ministeri de 
Defensa en la data que determini el reial decret pel qual es desplega l’estructura orgànica 
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bàsica del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions no els és aplicable el que 
preveu aquest Reial decret llei, i es regeixen per la normativa anterior.

Disposició transitòria tercera. Règim transitori fins a l’aprovació dels estatuts de la 
Fundació Espanya Esport Global, FSP, i la seva inscripció en el Registre de fundacions 
de competència estatal.

Mentre no es procedeixi a l’aprovació dels estatuts de la Fundació Espanya Esport 
Global, FSP, i la inscripció en el Registre de fundacions de competència estatal, el Consell 
Superior d’Esports ha de gestionar directament les quantitats que preveu la lletra f) de 
l’apartat 1 de l’article 6 del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril, de mesures urgents en 
relació amb la comercialització dels drets d’explotació de continguts audiovisuals de les 
competicions de futbol professional, i les ha de destinar a les finalitats establertes allà.

En el termini d’1 mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, s’han 
d’aprovar els estatuts de la Fundació Espanya Esport Global, FSP.

Disposició transitòria quarta. Disposicions aplicables a determinats préstecs universitaris.

1. Les persones que hagin subscrit préstecs universitaris concedits a través de les 
convocatòries aprovades mitjançant l’Ordre CIN/2940/2008, de 14 d’octubre, per la qual es 
regulen els préstecs lligats a la possessió d’una renda futura per realitzar estudis de màster 
universitari, l’Ordre EDU/3108/2009, de 17 de novembre, per la qual es regulen els 
préstecs lligats a la possessió d’una renda futura per realitzar estudis de postgrau de 
màster universitari o de doctorat, i l’Ordre EDU/3248/2010, de 17 de desembre, per la qual 
es regulen els préstecs universitaris per realitzar estudis de postgrau de màster i de 
doctorat, poden optar, abans del dia 31 de juliol de 2020, per la novació dels seus 
respectius instruments contractuals, en els termes que estableix la disposició transitòria 
única del Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la 
ciència, la tecnologia, la innovació i la universitat.

2. S’estableix un període de carència inicial fins al 31 de desembre de 2020 per a tots 
els préstecs que s’acullin a aquesta novació, sense perjudici del que estableix respecte del 
període de carència la disposició transitòria única del Reial decret llei 3/2019, de 8 de 
febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la 
universitat.

Disposició transitòria cinquena. Comprovació dels requisits d’incorporació en el Sistema 
especial per a treballadors per compte propi agraris.

La comprovació de la validesa de les incorporacions al Sistema especial per a 
treballadors per compte propi agraris, establerta en el règim especial de la Seguretat 
Social dels treballadors per compte propi o autònoms, que tingui pendent d’efectuar la 
Tresoreria General de la Seguretat Social en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret llei s’ha de dur a terme atenent la concurrència dels requisits que estableix l’article 
324.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, d’acord amb la redacció que en fa la disposició final 
sisena.

Disposició final primera. Modificació del text refós de la Llei de classes passives de 
l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.

Amb entrada en vigor en la data que determini el reial decret pel qual es desplega 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el text 
refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, 
de 30 d’abril, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 8 queda redactat de la manera següent:
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«2. Quan mori el beneficiari d’alguna prestació de classes passives de l’Estat, 
els havers en què aquesta es concreta, meritats i no percebuts, s’han d’abonar als 
hereus per dret civil, a instància de la part legítima. L’exercici de l’acció per un dels 
hereus redunda en benefici dels altres que hi pugui haver. En el supòsit que els 
havers hagin estat meritats, i percebuts per l’interessat o per la comunitat hereditària, 
no és procedent la sol·licitud de reintegrament pels serveis de classes passives.

La resolució sobre havers meritats a què es refereix el paràgraf anterior l’han 
d’adoptar els corresponents serveis de classes passives tenint en compte tant la 
documentació que, si s’escau, pugui aportar l’hereu, o hereus, com la que consta en 
els serveis esmentats, sense que sigui necessària, llevat que aquests ho considerin 
oportú, la consulta al Servei Jurídic de l’Administració de la Seguretat Social, i queda 
habilitada la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social per dictar les 
instruccions que, a aquest efecte, siguin necessàries.»

Dos. L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Competència per al reconeixement de drets passius i la concessió de 
les prestacions de classes passives de l’Estat.

1. El reconeixement de drets passius i la concessió de les prestacions de 
classes passives causades en favor seu o en el dels seus familiars pel personal a 
què es refereix l’article 3.1 d’aquest text correspon a l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social.

2. Les competències que esmenta aquest precepte s’entenen sense perjudici 
de les funcions que en la matèria correspongui exercir als serveis jurídics, fiscals o 
intervencions delegades corresponents.»

Tres. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Competència per al pagament de les prestacions de classes passives 
de l’Estat.

1. L’Institut Nacional de la Seguretat Social és l’entitat gestora competent per 
a la realització de les funcions inherents al reconeixement de les obligacions i 
proposta dels pagaments de totes les prestacions de classes passives.

2. Correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social l’administració i 
disposició dels crèdits per a prestacions de classes passives.

3. L’ordenació del pagament de les prestacions de classes passives i el 
pagament material d’aquestes correspon a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.

4. La realització de les funcions de pagament material de les esmentades 
prestacions és competència de la Tresoreria General de la Seguretat Social.»

Quatre. L’apartat 3 de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«3. El còmput als efectes del règim de classes passives dels serveis 
reconeguts pels òrgans i entitats esmentats és de la competència exclusiva de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social.»

Cinc. Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 14, i l’apartat 3 queda com a apartat 2, i es 
fa una nova redacció de l’apartat 1 en els termes següents:

«1. Els acords de l’Institut Nacional de la Seguretat Social en matèria de 
classes passives posen fi a la via administrativa i són recurribles davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Amb caràcter 
previ a la via contenciosa administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de 
reposició davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social.»
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Sis. L’apartat 1 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

«1. Les quantitats percebudes indegudament pels beneficiaris de les 
prestacions de classes passives s’han de reintegrar en els termes i les condicions 
que preveu la normativa sobre reintegrament de prestacions indegudes del sistema 
de la Seguretat Social.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan el perceptor de les quantitats 
que hagin resultat indegudes continuï sent beneficiari de la prestació que va donar 
lloc al reintegrament o de qualsevol altra de classes passives, es pot acordar el 
pagament del deute amb càrrec a les successives mensualitats de pensió, en els 
termes i en la forma que s’estableixi reglamentàriament.»

Set. Els apartats 2 i 4 de l’article 34 queden redactats de la manera següent:

«2. A aquest efecte, la declaració d’absència legal del causant dels drets 
passius no es considera determinant dels drets dels seus familiars, que només 
neixen amb la declaració de defunció de l’absent, acordada de conformitat amb el 
que disposen els articles 193 i següents del Codi civil.

La data de naixement dels drets s’ha de retrotraure sempre a la que en la 
resolució judicial es precisi com de defunció, sense perjudici del que en punt a 
prescripció diu l’article 7 d’aquest text.

Tanmateix, si el declarat absent legal és perceptor d’una pensió de jubilació o 
retir, o, atenent la seva edat i el període de serveis efectius a l’Estat, té dret a 
aquestes pensions de jubilació o retir, els seus familiars poden accedir a la pensió 
que els hauria correspost en cas de defunció del causant.

Aquesta pensió s’ha de reconèixer amb caràcter provisional des del dia 1 del 
mes següent al de la declaració d’absència legal, de resultes de la de defunció que 
en el seu moment es produeixi o, en un altre cas, de la presentació de l’absent o de 
la prova de la seva existència. Pels pagaments efectuats així no és procedent 
formular cap reclamació a l’Institut Nacional de la Seguretat Social per part del 
declarat absent legal que després aparegui, sense perjudici del dret d’aquest últim 
a reclamar les diferències entre el que s’hagi abonat als seus familiars i el que 
hauria percebut ell mateix i només pel que fa a les quantitats no prescrites pel 
transcurs del temps.»

«4. No escau formular cap reclamació a l’Administració de la Seguretat Social 
per raó dels acords que s’hagin pogut adoptar de conformitat amb la resolució 
judicial declaratòria de la defunció, sense perjudici que els litigis que puguin sorgir 
entre els interessats se substanciïn davant els òrgans de la jurisdicció ordinària. Així 
mateix, no escau exigir el reintegrament de les quantitats percebudes al titular de la 
pensió concedida sobre la base de la declaració de defunció.»

Vuit. Els apartats 1 i 3 de l’article 37 ter queden redactats de la manera següent:

«1. L’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de suspendre cautelarment 
l’abonament de les prestacions reconegudes a favor dels familiars, quan recaigui 
sobre el beneficiari una resolució judicial de la qual derivin indicis racionals de 
criminalitat per la comissió d’un delicte dolós d’homicidi en qualsevol de les seves 
formes, si la víctima és el subjecte causant de la prestació, amb efectes del dia 
primer del mes següent a aquell en què se li comuniqui aquesta circumstància.

En els casos indicats, la suspensió cautelar es manté fins que recaigui una 
sentència ferma o una altra resolució ferma que posi fi al procediment penal o 
determini la no-culpabilitat del beneficiari.

Si el beneficiari de la prestació finalment és condemnat per sentència ferma per 
la comissió del delicte indicat, és procedent la revisió del reconeixement i, si s’escau, 
el reintegrament de les prestacions percebudes, d’acord amb el que preveu l’article 
37 bis. En aquest supòsit, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de fixar 
l’import de les pensions, si n’hi ha, com si no existís la persona condemnada.
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Quan, mitjançant una sentència o resolució judicial ferma, finalitzi el procés 
sense la condemna a què es fa referència o es determini la no-culpabilitat del 
beneficiari, s’ha de rehabilitar el pagament de la prestació suspesa amb els efectes 
que haurien escaigut si no s’hagués acordat la suspensió.»

«3. Durant la suspensió del pagament d’una prestació acordada de conformitat 
amb el que preveu aquest article, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de 
fixar l’import de les pensions, si n’hi ha, com si no existís la persona contra la qual 
s’ha dictat la resolució a què es refereix l’apartat 1. Aquest import té caràcter 
provisional fins que es dicti la resolució ferma que posi fi al procés penal.

En el cas d’arxivament de la causa o de sentència ferma absolutòria, s’ha de 
procedir a l’abonament de les prestacions suspeses cautelarment. No obstant això, 
el beneficiari de la pensió calculada d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior 
no està obligat a tornar cap quantitat.»

Nou. L’article 37 quater queda redactat de la manera següent:

«Article 37 quater. Abonament de les pensions a favor de familiars en determinats 
supòsits.

En cas que hi hagi beneficiaris menors o incapacitats judicialment, la pàtria 
potestat o tutela dels quals estigui atribuïda a una persona contra la qual s’hagi 
dictat una resolució judicial de la qual derivin indicis racionals de criminalitat o una 
sentència condemnatòria ferma per la comissió del delicte dolós d’homicidi en 
qualsevol de les seves formes, la pensió no és abonable a aquesta persona.

En tot cas, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de comunicar al Ministeri 
Fiscal l’existència de la pensió, així com qualsevol resolució judicial de la qual 
derivin indicis racionals que una persona que tingui atribuïda la pàtria potestat o 
tutela és responsable del delicte dolós d’homicidi, perquè procedeixi, si s’escau, a 
instar l’adopció de les mesures oportunes en relació amb la persona física o 
institució tutelar del menor o de la persona amb la capacitat modificada judicialment 
a les quals s’ha d’abonar la pensió. Un cop adoptades les mesures esmentades 
amb motiu d’aquesta situació processal, l’Administració, quan sigui procedent, 
també ha de comunicar al Ministeri Fiscal la resolució per la qual es posi fi al procés 
penal i la fermesa o no de la resolució judicial en què s’acordi.»

Deu. L’apartat 2 de l’article 47 queda redactat de la manera següent:

«2. Dona origen a la pensió extraordinària de jubilació o retir la incapacitat 
permanent per al servei o la inutilitat del personal comprès en aquest capítol, entesa 
aquesta incapacitat en els termes que exposa l’article 28.2.c), sempre que es 
produeixi, ja sigui per accident o malaltia, en acte de servei o com a conseqüència 
d’aquest. En cas de malaltia causant de la inutilitat, aquesta ha de constar com a 
adquirida directament en acte de servei o com a conseqüència directa de la 
naturalesa del servei exercit.

En tot cas, aquest personal, des del moment en què s’incapaciti o s’inutilitzi en 
acte de servei o com a conseqüència d’aquest, ha de ser declarat jubilat o retirat.

La jubilació o retir l’han de declarar els organismes i les entitats que esmenta 
l’article 28.3 precedent, i és competència exclusiva de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social la concessió o no de la pensió extraordinària. Tot això sense 
perjudici de la competència que té el Ministeri de Defensa en la determinació de la 
naturalesa d’acte de servei.»

Onze. La disposició addicional dotzena queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional dotzena. Subministrament d’informació.

1. Els organismes competents dependents dels ministeris d’Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions, i d’Hisenda o, si s’escau, de les comunitats autònomes o de les 
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diputacions forals i ajuntaments han de facilitar, dins de cada exercici anual, a 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, als efectes de la gestió de les pensions de 
classes passives i d’altres prestacions la gestió de les quals tenen encomanada en 
l’àmbit de les seves competències, les dades que sol·licitin relatives a la situació 
laboral, els nivells de renda i altres ingressos dels titulars de prestacions, així com 
dels beneficiaris cònjuges i altres membres de les unitats familiars, sempre que 
s’hagin de tenir en compte per al reconeixement, manteniment o quantia de les 
esmentades prestacions a fi de verificar si aquells compleixen en tot moment les 
condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia 
legalment establerta.

2. L’organisme que designi el Ministeri de Justícia ha de facilitar a l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social la informació que sol·liciti sobre les inscripcions i 
dades que hi consten i que puguin tenir relació amb el naixement, modificació, 
conservació o extinció del dret a les prestacions econòmiques la gestió de les quals 
té encomanada.

3. Totes les dades relatives als sol·licitants de prestacions de la seva 
competència que estiguin en poder de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que 
hagin estat remeses per altres organismes públics mitjançant transmissió telemàtica 
o quan aquelles es consolidin en els sistemes d’informació de classes passives, 
com a conseqüència de l’accés informàtic directe a les bases de dades corporatives 
d’altres organismes, tenen plens efectes i tenen la mateixa validesa que si haguessin 
estat notificades pels esmentats organismes mitjançant certificació en suport paper.»

Dotze. L’apartat dos de la disposició addicional quinzena queda redactat de la 
manera següent:

«Dos. El dret de l’Administració a sol·licitar el reintegrament de les prestacions 
percebudes indegudament prescriu als quatre anys a partir de la data de la seva 
percepció o d’aquella en què es va poder exercir l’acció per exigir-ne la devolució, 
independentment de la causa que va originar la percepció indeguda.

Per al compliment de les obligacions econòmiques que estableix el règim de 
classes passives de l’Estat, el termini de prescripció és, així mateix, de quatre 
anys.»

Tretze. L’apartat 2 de la disposició addicional divuitena queda redactat de la manera 
següent:

«2. El complement per maternitat l’ha de reconèixer l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social. No obstant això, la competència per a l’abonament correspon en 
tot cas a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El complement per maternitat en cap cas forma part de la pensió de jubilació o 
retir als efectes de la determinació de la base reguladora en el reconeixement de 
pensions a favor dels familiars del personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest 
text refós.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost 
sobre el valor afegit.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, es modifica el número 
2n de l’apartat dos.1 de l’article 91 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost 
sobre el valor afegit, que queda redactat de la manera següent:

«2n Els llibres, periòdics i revistes, fins i tot quan tinguin la consideració de 
serveis prestats per via electrònica, que no continguin únicament o fonamentalment 
publicitat i no consisteixin íntegrament o predominantment en continguts de vídeo o 
música audible, així com els elements complementaris que es lliurin conjuntament 
amb aquells mitjançant un preu únic.
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S’inclouen en aquest número les execucions d’obra que tinguin com a resultat 
immediat l’obtenció d’un llibre, periòdic o revista en plec o en continu, d’un fotolit 
dels béns esmentats o que consisteixin en l’enquadernació d’aquests.

A aquests efectes tenen la consideració d’elements complementaris les cintes 
magnetofòniques, discos, videocassets i altres suports sonors o videomagnètics 
similars que constitueixin una unitat funcional amb el llibre, periòdic o revista, de 
manera que en perfeccionen o en completen el contingut i que es venen amb 
aquests, amb les excepcions següents:

a) Els discos i les cintes magnetofòniques que continguin exclusivament obres 
musicals i el valor de mercat dels quals sigui superior al del llibre, periòdic o revista 
amb el qual es lliurin conjuntament.

b) Les videocassets i altres suports sonors o videomagnètics similars que 
continguin pel·lícules cinematogràfiques, programes o sèries de televisió de ficció o 
musicals i el valor de mercat dels quals sigui superior al del llibre, periòdic o revista 
amb el qual es lliurin conjuntament.

c) Els productes informàtics enregistrats per qualsevol mitjà als suports 
indicats en les lletres anteriors, quan continguin principalment programes o 
aplicacions que es comercialitzin de forma independent en el mercat.

S’entén que els llibres, periòdics i revistes contenen fonamentalment publicitat 
quan més del 90 per cent dels ingressos que proporcionin al seu editor s’obtinguin 
per aquest concepte.

Es consideren compresos en aquest número les partitures, mapes i quaderns de 
dibuix, excepte els articles i aparells electrònics.»

Disposició final tercera. Modificació del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions 
en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

El text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, queda redactat de la manera següent:

U. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 23, que queda redactat de la 
manera següent:

«c) Efectuar declaracions, o facilitar, comunicar o consignar dades falses o 
inexactes que donin lloc al fet que les persones treballadores obtinguin o gaudeixin 
indegudament prestacions, així com la connivència amb els seus treballadors o amb 
les altres persones beneficiàries per a l’obtenció de prestacions indegudes o 
superiors a les que siguin procedents en cada cas, o per eludir el compliment de les 
obligacions que correspongui a qualsevol d’ells en matèria de prestacions.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 23, que queda redactat de la manera següent:

«2. En el cas d’infraccions molt greus, s’entén que l’empresa incorre en una 
infracció per cada una de les persones treballadores que hagin sol·licitat, hagin 
obtingut o gaudeixin fraudulentament de les prestacions de Seguretat Social.

Sense perjudici del que estableix l’article 43.3, en les infraccions que assenyalen 
els paràgrafs a), c) i e) de l’apartat anterior, l’empresa ha de respondre solidàriament 
de la devolució de les quantitats percebudes indegudament per la persona 
treballadora.

Les empreses que contractin o subcontractin la realització d’obres o serveis 
corresponents a l’activitat pròpia han de respondre solidàriament de les infraccions 
a què es refereix l’apartat 1.a) anterior, comeses per l’empresa contractista o 
subcontractista durant tot el període de vigència de la contracta.

En les infraccions que assenyala l’apartat 1.h), les entitats de formació o 
aquelles que assumeixin l’organització de les accions formatives programades per 
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les empreses i els sol·licitants o beneficiaris de subvencions i ajudes públiques han 
de respondre solidàriament de la devolució de les quantitats gaudides de manera 
indeguda per cada acció formativa.»

Tres. S’afegeix un apartat 3 a l’article 43, amb la redacció següent:

«3. En el cas de la infracció que preveu l’article 23.1.c), l’empresa ha de 
respondre directament de la devolució de les quantitats percebudes indegudament 
per la persona treballadora, sempre que no hi hagi dol o culpa d’aquesta.»

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual 
s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics 
esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Llorca, Múrcia.

L’article 7 del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures 
urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 
2011 a Llorca, Múrcia, queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Comissió mixta.

Per a la valoració, determinació i quantia de les ajudes concedides a particulars, 
en virtut de les sol·licituds presentades, per arrendament, reconstrucció, rehabilitació 
o reparació d’habitatges que constitueixin el seu domicili habitual, s’ha de crear una 
comissió mixta copresidida pel delegat del Govern a la Comunitat Autònoma de la 
Regió de Múrcia i el conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori de 
l’esmentada Comunitat Autònoma, i composta per un representant de l’Administració 
General de l’Estat, un representant de l’Administració autonòmica i un representant 
de l’Ajuntament de Llorca.

La comissió mixta, atenent criteris d’equitat, després de valorar les despeses i 
els danys acreditats i la situació econòmica i social de cada sol·licitant, ha d’elevar 
a l’òrgan competent per resoldre una proposta individualitzada motivada en relació 
amb l’ajuda que se sol·licita, així com sobre la quantia que s’hagi de concedir en cas 
de proposta favorable, que en cap cas pot superar els límits que s’estableixen per a 
cada supòsit a l’article 3.

La comissió mixta esmentada pot sol·licitar del Consorci de Compensació 
d’Assegurances la informació de què disposi aquesta entitat pública sobre les 
valoracions de danys que hagi realitzat i la quantia de les indemnitzacions que hagi 
abonat. El Consorci de Compensació d’Assegurances queda autoritzat per cedir-la, 
d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Així mateix, la resolució corresponent ha de determinar el termini màxim 
d’execució de les obres a les quals es destina l’ajuda. El termini màxim per a la 
reconstrucció o rehabilitació de l’habitatge és de 24 mesos i el termini màxim per a 
la reparació de danys és de 12 mesos.

En tot cas, el termini màxim que es fixi per a l’execució de les obres de 
reconstrucció o rehabilitació de l’habitatge o per a la reparació de danys no pot ser 
posterior al 31 d’octubre de 2023.»

Disposició final cinquena. Modificació del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril, de 
mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d’explotació de 
continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional.

El Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril, de mesures urgents en relació amb la 
comercialització dels drets d’explotació de continguts audiovisuals de les competicions de 
futbol professional, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 1, que queda redactat en els termes següents:
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«1. L’objecte d’aquest Reial decret llei és establir les normes per a la 
comercialització dels drets d’explotació de continguts audiovisuals de competicions 
futbolístiques corresponents al Campionat Nacional de Lliga de Primera i Segona 
Divisió, a la Copa de S. M. el Rei, a la Supercopa d’Espanya i a la resta de 
competicions d’àmbit estatal, tant masculines com femenines, organitzades per la 
Reial Federació Espanyola de Futbol, així com fixar els criteris per a la distribució 
dels ingressos obtinguts entre els organitzadors i els participants en aquestes 
competicions.»

Dos. Es modifica la lletra f) de l’apartat 4 de l’article 4, que queda redactada de la 
manera següent:

«f) La durada dels contractes de comercialització s’ha de supeditar a les 
normes de competència de la Unió Europea.

Aquesta modificació és operativa per a la comercialització dels drets d’explotació 
dels continguts audiovisuals objecte de comercialització centralitzada que s’aprovin 
a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril.»

Tres. A l’apartat 1 de l’article 6 es modifiquen les lletres a) i c), i s’afegeix una lletra f) 
amb la redacció següent:

«a) Un 2,5 per 100 s’ha de destinar a finançar un fons de compensació del 
qual es poden beneficiar les entitats esportives que disputin la competició del futbol 
professional i descendeixin de categoria. El 90 per 100 d’aquesta quantitat s’ha de 
destinar als equips que descendeixin de Primera Divisió, i el 10 per 100 restant als 
que descendeixin de Segona Divisió.»

«c) Un 2 per 100 s’ha de lliurar a la Reial Federació Espanyola de Futbol, com 
a contribució solidària al desenvolupament del futbol aficionat i de les infraestructures 
federatives així com a la millora de la competitivitat de les categories no professionals 
a través de l’actualització de la seva estructura. Aquesta quantitat es pot incrementar 
en el marc del conveni al qual es refereix l’article 28 del Reial decret 1835/1991, de 
20 de desembre, sobre federacions esportives espanyoles i registre d’associacions 
esportives. El Govern ha de determinar reglamentàriament les finalitats i els criteris 
de repartiment d’aquesta quantitat entre les federacions d’àmbit territorial, en funció 
del nombre de llicències.»

«f) Un 1,5% s’ha de lliurar al Consell Superior d’Esports, que l’ha de destinar a 
la promoció, l’impuls i la difusió de l’esport federat, olímpic i paralímpic, així com a la 
internacionalització de l’esport espanyol.

A aquest efecte, es pot constituir una fundació, amb participació del Consell 
Superior d’Esports, la Reial Federació Espanyola de Futbol, La Lliga de Futbol 
Professional (“LaLiga”) i la resta de federacions esportives espanyoles i competicions 
oficials i no oficials, a la qual s’encarregui la consecució de les finalitats que preveu 
el paràgraf anterior.»

Quatre. Es modifica el títol de l’article 8, així com el primer paràgraf de l’apartat 1 i la 
lletra a) i el primer paràgraf de la lletra b) de l’apartat esmentat, que queden redactats de 
la manera següent:

«Article 8. Especialitats en la comercialització i el repartiment dels drets 
audiovisuals de la Copa de S. M. el Rei, de la Supercopa i de la resta de 
competicions d’àmbit estatal que organitzi la Reial Federació Espanyola de 
Futbol.

1. La Reial Federació Espanyola de Futbol pot comercialitzar directament els 
drets audiovisuals de la Copa de S. M. el Rei, de la Supercopa d’Espanya i de les 
altres competicions d’àmbit estatal que organitzi, tant masculines com femenines, 
de conformitat amb l’article 4.
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La Reial Federació Espanyola de Futbol ha de repartir els ingressos que obtingui 
de la comercialització d’aquests drets de conformitat amb els criteris següents:

a) El 60 per 100 dels ingressos s’ha de destinar als equips de la Lliga Nacional 
de Futbol Professional i s’han d’assignar de conformitat amb les regles que preveu 
l’article 5. Als efectes de l’aplicació del criteri 1r de la lletra b) de l’article 5.3, s’han 
de prendre en consideració únicament les entitats que disputin la ronda de vuitens 
de final de la competició durant les cinc últimes temporades, amb la ponderació 
següent: campió, 22 per 100; subcampió, 16 per 100; semifinalistes, 9 per 100; 
quarts de final, 6 per 100; vuitens de final, 2,5 per 100.

b) El 40 per 100 restant s’ha de destinar a la promoció del futbol aficionat i als 
equips d’altres categories que participin en la competició.»

Cinc. S’introdueix una disposició addicional tercera, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional tercera. Gestió i comercialització dels drets audiovisuals de 
les federacions esportives i les competicions diferents al futbol, d’àmbit estatal.

Quan les federacions esportives de modalitats esportives diferents del futbol no 
vulguin assumir la gestió i la comercialització dels drets audiovisuals per si mateixes 
només poden encarregar aquesta gestió a la fundació a què es refereix l’article 6.1, 
lletra f).»

Sis. S’introdueix un paràgraf segon a la disposició final tercera, amb la redacció 
següent:

«La disposició addicional tercera entra en vigor en el moment en què es creï la 
fundació a què fa referència l’article 6.1, lletra f).»

Disposició final sisena. Modificació del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 324 del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, amb la 
redacció següent:

«1. Queden inclosos en aquest sistema especial els treballadors a què es 
refereix l’article anterior que siguin titulars d’explotacions agràries i hi duguin a terme 
tasques agràries de manera personal i directa, encara que ocupin treballadors per 
compte d’altri, sempre que no es tracti de més de dos treballadors que cotitzin amb 
la modalitat de bases mensuals o, si es tracta de treballadors que cotitzin amb la 
modalitat de bases diàries, a les quals es refereix l’article 255, que el nombre total 
de jornades reals fetes efectivament no superi les cinc-centes quaranta-sis en un 
any, computat des de l’1 de gener al 31 de desembre de cada any. El nombre de 
jornades reals s’ha de reduir proporcionalment en funció del nombre de dies d’alta 
del treballador per compte propi agrari en aquest sistema especial durant l’any 
natural de què es tracti.

Les limitacions en l’ocupació de treballadors per compte d’altri a què es refereix 
el paràgraf anterior s’entenen aplicables per cada explotació agrària.

2. Als efectes que preveu aquest sistema especial, s’entén per explotació 
agrària el conjunt de béns i drets organitzats pel seu titular en l’exercici de l’activitat 
agrària, i que constitueix en si mateixa una unitat tecnicoeconòmica, i la persona 
titular o titulars de l’explotació ho poden ser per la seva condició de propietària, 
arrendatària, parcera, cessionària o un altre concepte anàleg, de les finques o 
elements materials de l’explotació agrària respectiva.

Sobre això s’entén per activitat agrària el conjunt de treballs que es requereix 
per obtenir productes agrícoles, ramaders i forestals.
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Als efectes que preveu aquest sistema especial, es considera activitat agrària la 
venda directa per part de l’agricultora o agricultor de la producció pròpia sense 
transformació o la seva primera transformació el producte final de la qual estigui 
inclòs a l’annex I de l’article 38 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, dins 
dels elements que integrin l’explotació, en mercats municipals o en llocs que no 
siguin establiments comercials permanents, i també es considera activitat agrària 
tota aquella que impliqui la gestió o la direcció i gerència de l’explotació.»

Disposició final setena. Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

Es modifica la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, 
que queda redactada de la manera següent:

«L’obertura dels sobres o els arxius electrònics que contenen la proposició s’ha 
de fer per l’ordre que sigui procedent de conformitat amb el que estableix l’article 
145 en funció del mètode aplicable per valorar els criteris d’adjudicació que 
estableixen els plecs. Els ha d’obrir la mesa de contractació a què es refereix 
l’apartat 6 de l’article 326 d’aquesta Llei. En tot cas, l’acte d’obertura dels sobres o 
els arxius electrònics que continguin la part de l’oferta avaluable a través de criteris 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules que estableixen els plecs ha 
de ser públic, excepte quan es prevegi que en la licitació es puguin utilitzar mitjans 
electrònics. A aquest efecte, el model d’oferta que figuri com a annex al plec ha de 
contenir aquests aspectes.»

Disposició final vuitena. Modificació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19.

Es modifica el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, de la manera 
següent:

U. L’apartat 7 de l’article 17 queda redactat de la manera següent:

«7. La gestió d’aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb 
la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina.

Els treballadors autònoms que no hagin exercit l’opció que preveu l’article 
83.1.b) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, han de presentar la sol·licitud per causar 
dret a aquesta prestació davant una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, 
i des d’aquest moment s’entén feta l’opció que preveu l’article esmentat amb efectes 
des del primer dia del mes en què es causi el dret a la prestació extraordinària per 
cessament d’activitat. Juntament amb la sol·licitud de la prestació s’ha de formalitzar 
l’adhesió corresponent amb la mútua esmentada, que inclou la cobertura de les 
contingències professionals, la incapacitat temporal per contingències comunes i la 
prestació de cessament d’activitat que fins al moment tinguin cobertes amb l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social i amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de prendre nota de les opcions 
esmentades en funció de les comunicacions que li efectuïn les mútues 
col·laboradores sobre el reconeixement de les prestacions extraordinàries o a través 
de qualsevol altre procediment que pugui establir la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.»
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Dos. L’apartat 1 de l’article 22 queda redactat de la manera següent:

«Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la causa 
directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència de la COVID-19, inclosa la 
declaració de l’estat d’alarma, que impliquin la suspensió o cancel·lació d’activitats, 
el tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport 
públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, la falta de 
subministraments que impedeixin greument continuar l’acompliment ordinari de 
l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la 
plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat 
sanitària, que quedin acreditats degudament, tenen la consideració de provinents 
d’una situació de força major, amb les conseqüències que deriven de l’article 47 del 
text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2015, de 23 d’octubre.

En relació amb les activitats que s’hagin de mantenir d’acord amb la declaració 
de l’estat d’alarma, altres normes de rang legal o les disposicions dictades per les 
autoritats delegades en virtut del que preveu l’article 4 del Reial decret 463/2020, de 
14 de març, s’entén que es dona la força major que descriu el paràgraf anterior 
respecte de les suspensions de contractes i les reduccions de jornada aplicables a 
la part d’activitat no afectada per les condicions de manteniment de l’activitat 
esmentades.»

Tres. L’apartat 6 de l’article 25 queda redactat de la manera següent:

«6. L’aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per 
desocupació a les treballadores i els treballadors fixos discontinus i als qui duen a 
terme treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes s’ha d’efectuar en 
els termes següents:

a) En el supòsit que l’empresa en què presten serveis hagi adoptat la decisió 
de suspendre el contracte o reduir la jornada com a resultat dels procediments que 
regulen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, les persones 
treballadores afectades es poden beneficiar de les mesures que estableix l’apartat 
1 d’aquest article.

Els treballadors fixos discontinus i els qui duen a terme treballs fixos i periòdics 
que es repeteixin en dates certes que estiguin en període d’inactivitat productiva i, 
per tant, a l’espera de l’arribada de la data en què escauria la seva crida i 
reincorporació efectiva si no existís la crisi de la COVID-19 també es poden 
beneficiar de les mesures que disposa l’apartat 1 d’aquest article.

b) Les persones treballadores que, sense estar en la situació de l’apartat 
anterior, vegin interrompuda la seva prestació de serveis com a conseqüència de 
l’impacte de la COVID-19 durant períodes que, en cas que no hi hagués concorregut 
la circumstància extraordinària esmentada, haurien estat d’activitat, i que com a 
conseqüència d’això passin a ser beneficiaris de la prestació per desocupació, la 
poden tornar a percebre, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a estar en 
situació legal de desocupació. Per determinar el període que, si no hagués 
concorregut aquesta circumstància, hauria estat d’activitat laboral, cal atenir-se al 
treballat efectivament per la persona treballadora durant l’any natural anterior sobre 
la base del mateix contracte de treball. En cas que sigui el primer any, cal atenir-se 
als períodes d’activitat d’altres persones treballadores comparables en l’empresa. 
Aquesta mesura s’ha d’aplicar al mateix dret consumit, i l’ha de reconèixer d’ofici 
l’entitat gestora quan l’interessat en sol·liciti la represa.

c) Les persones treballadores que acreditin que, com a conseqüència de 
l’impacte de la COVID-19, no s’han pogut reincorporar a la seva activitat en la data 
que estava prevista i siguin beneficiaris de prestacions en aquell moment no veuen 
suspès el dret a la prestació o al subsidi que estiguin percebent.
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Si en la data en què s’haurien d’haver reincorporat a l’activitat no estan 
percebent prestacions per desocupació perquè les han exhaurit, però acrediten el 
període cotitzat necessari per obtenir una nova prestació contributiva, la certificació 
empresarial de la impossibilitat de la reincorporació constitueix una situació legal de 
desocupació per al reconeixement del dret a la prestació esmentada.

A les persones treballadores a què es refereix aquest paràgraf els és aplicable 
la reposició del dret a la prestació prevista a la lletra b) d’aquest apartat.

d) Els treballadors que hagin vist interrompuda la seva activitat i els qui no s’hi 
hagin pogut reincorporar com a conseqüència de la COVID-19 i no tinguin el període 
d’ocupació cotitzat necessari per obtenir la prestació per desocupació tenen dret a 
una nova prestació contributiva, que es pot percebre fins a la data en què es 
produeixi la incorporació al seu lloc de treball, amb un límit màxim de 90 dies. La 
quantia mensual de la nova prestació ha de ser igual a la de l’última mensualitat de 
la prestació contributiva percebuda, o, si s’escau, a la quantia mínima de la prestació 
contributiva. Tenen el mateix dret els qui durant la situació de crisi derivada de la 
COVID-19 exhaureixin les seves prestacions per desocupació abans de la data en 
què es produeixi la incorporació al seu lloc de treball i no tinguin cotitzacions 
suficients per al reconeixement d’un nou dret, cas en què la certificació empresarial 
de la impossibilitat de la reincorporació constitueix una nova situació legal de 
desocupació. En aquest supòsit, no els és aplicable el que preveu la lletra b) 
d’aquest apartat quan acreditin una nova situació legal de desocupació.»

Quatre. Els apartats 1 i 2 de l’article 29 queden redactats de la manera següent:

«1. Per facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics 
de la COVID-19, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha d’atorgar 
avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, 
entitats de diner electrònic, entitats de pagaments a empreses i autònoms per 
atendre necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, el pagament 
de nòmines i a proveïdors, la necessitat de circulant, els venciments d’obligacions 
financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat. També es poden destinar 
els avals a la Companyia Espanyola de Refiançament, Societat Anònima (CERSA), 
així com a pagarés incorporats al mercat de renda fixa de l’Associació d’Intermediaris 
d’Actius Financers (AIAF) i al mercat alternatiu de renda fixa (MARF).

2. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital pot concedir avals per 
un import màxim de 100.000 milions d’euros, fins al 31 de desembre de 2020. Les 
condicions aplicables i els requisits que s’han de complir, inclòs el termini màxim per 
a la sol·licitud de l’aval, s’han d’establir per mitjà d’un acord del Consell de Ministres, 
sense que calgui un desplegament normatiu posterior per a la seva aplicació.»

Cinc. Es modifica l’apartat 3 de l’article 33, que queda redactat de la manera següent:

«3. Si l’obligat tributari, malgrat la possibilitat d’acollir-se a l’ampliació dels 
terminis dels apartats anteriors o sense fer cap reserva expressa a aquest dret, atén 
el requeriment o la sol·licitud d’informació amb transcendència tributària o presenta 
les seves al·legacions, es considera evacuat el tràmit.

En les subhastes efectuades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a 
través del portal de subhastes de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat, 
afectades pel que estableixen els apartats 1 i 2 d’aquest article, el licitador pot 
sol·licitar l’anul·lació de les seves licitacions i l’alliberament dels dipòsits constituïts.

També tenen dret a la devolució del dipòsit i, si s’escau, del preu de la rematada 
ingressat, quan així ho sol·licitin, els licitadors i els adjudicataris de les subhastes en 
què hagi finalitzat la fase de presentació d’ofertes i sempre que no s’hagi emès la 
certificació de l’acta d’adjudicació dels béns o l’atorgament de l’escriptura pública de 
venda a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei. En aquest cas, no és aplicable 
la pèrdua del dipòsit regulada a l’article 104 bis, lletra f), del Reglament general de 
recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.»
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Disposició final novena. Modificació del Reial decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual 
s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats 
de la COVID-19.

Es modifica la disposició addicional segona del Reial decret llei 9/2020, de 24 de març, 
pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes 
derivats de la COVID-19, que queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional segona. Règim sancionador i reintegrament de prestacions 
indegudes.

1. En aplicació del que preveu el text refós de la Llei sobre infraccions i 
sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, 
les sol·licituds presentades per l’empresa que continguin falsedats o incorreccions 
en les dades facilitades donen lloc a les sancions corresponents.

És sancionable igualment, de conformitat amb el que preveu la norma 
esmentada, la conducta de l’empresa consistent a sol·licitar mesures en relació amb 
l’ocupació que no siguin necessàries o no tinguin connexió suficient amb la causa 
que les origina, quan aquesta circumstància es dedueixi de les falsedats o les 
incorreccions en les dades facilitades per aquelles i sempre que donin lloc a la 
generació o percepció de prestacions indegudes o a l’aplicació de deduccions 
indegudes en les quotes a la Seguretat Social.

2. El reconeixement indegut de prestacions a la persona treballadora per una 
causa no imputable a aquesta, com a conseqüència d’algun dels incompliments que 
preveu l’apartat anterior, dona lloc a la devolució de les prestacions generades 
indegudament. En aquests supòsits, l’empresa ha d’ingressar a l’entitat gestora les 
quantitats percebudes per la persona treballadora d’acord amb el que estableix el 
text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

L’obligació de tornar les prestacions que preveu el paràgraf anterior és exigible 
fins a la prescripció de les infraccions esmentades al text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social que siguin aplicables.

La persona treballadora conserva el dret al salari corresponent al període de 
regulació d’ocupació autoritzat inicialment, un cop descomptades les quantitats que 
hagi percebut en concepte de prestació per desocupació.»

Disposició final desena. Modificació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front 
a la COVID-19.

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, queda modificat 
de la manera següent:

U. El subapartat iv de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 5 del Reial decret llei 
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front a la COVID-19, queda amb la redacció següent:

«iv. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una 
discapacitat igual o superior al 33 per cent, una situació de dependència o una 
malaltia que l’incapaciti acreditadament de manera permanent per dur a terme una 
activitat laboral, el límit que preveu el subapartat i) és de quatre vegades l’IPREM, 
sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.»

Dos. Es modifica el subapartat iv de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 16 del Reial 
decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries 
en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, que queda amb la redacció 
següent:
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«iv. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una 
discapacitat igual o superior al 33 per cent, una situació de dependència o una 
malaltia que l’incapaciti acreditadament de manera permanent per dur a terme una 
activitat laboral, el límit que preveu el subapartat i) és de quatre vegades l’IPREM, 
sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.»

Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 6 de l’article 24 del Reial decret llei 
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front a la COVID-19:

«6. Durant la vigència de l’estat d’alarma i fins que es torni a restablir 
plenament la llibertat deambulatòria, no es poden formalitzar els instruments 
notarials a què es refereix l’apartat 2. Tanmateix, això no suspèn l’aplicació de la 
moratòria, que s’ha d’aplicar automàticament, tant si s’ha formalitzat com si no 
encara la suspensió en l’instrument corresponent.

Els drets aranzelaris notarials derivats de la intervenció de pòlisses en què es 
formalitzi, si s’escau, la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades 
de qualsevol préstec o crèdit sense garantia hipotecària a què es refereix l’article 21 
del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, són els que estableix el Decret de 15 
de desembre de 1950 i es bonifiquen en un 50% amb un límit mínim de 25 euros i 
màxim de 50 euros, per tots els conceptes inclosos les seves còpies i trasllats.

Els drets aranzelaris dels registradors derivats de la constància registral, si 
s’escau, de la suspensió temporal de les obligacions contractuals, a què es refereix 
l’article 21 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, s’han de minutar de 
conformitat amb l’article 36.9.g de l’Ordenança aprovada per l’Ordre de 19 de juliol 
de 1999, per la quantitat fixa de 6 euros.

Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i la inscripció 
previstos en aquest apartat els ha de satisfer, en tot cas, el creditor.»

Quatre. L’article 35 queda redactat en els termes següents:

«Article 35. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

1. Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol 
règim de la Seguretat social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de 
tramesa electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), 
sempre que no tinguin cap altre ajornament en vigor, poden sol·licitar l’ajornament 
en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari 
d’ingrés del qual tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, en els termes i les 
condicions establerts a la normativa de Seguretat Social, però amb les particularitats 
següents:

1a És aplicable un interès del 0,5% en lloc del que preveu l’article 23.5 del text 
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
8/2015, de 30 d’octubre.

2a Les sol·licituds d’ajornament s’han d’efectuar abans del transcurs dels deu 
primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés assenyalats 
anteriorment.

3a L’ajornament s’ha de concedir mitjançant una única resolució, 
independentment dels mesos que comprengui, s’ha d’amortitzar mitjançant 
pagaments mensuals i ha de determinar un termini d’amortització de 4 mesos per 
cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent a aquell en què aquella s’hagi 
dictat, sense que excedeixi en total les 12 mensualitats.

4a La sol·licitud d’aquest ajornament determina la suspensió del procediment 
recaptatori respecte als deutes afectats per aquest i que es consideri el deutor al 
corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins que es dicti la resolució 
corresponent.
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2. L’ajornament a què es refereix aquest article és incompatible amb la 
moratòria que regula l’article anterior. Les sol·licituds d’ajornament per períodes 
respecte dels quals també s’hagi sol·licitat la moratòria esmentada es tenen per no 
presentades, si s’ha concedit aquesta última al sol·licitant.»

Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 36, que queda redactat de la manera següent:

«1. Si com a conseqüència de les mesures adoptades durant la vigència de 
l’estat d’alarma els contractes subscrits pels consumidors i usuaris, ja siguin de 
compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, 
són impossibles de complir, el consumidor i usuari tenen dret a resoldre el contracte 
durant un termini de 14 dies des de la seva execució impossible. La pretensió de 
resolució només es pot estimar quan no sigui possible obtenir de la proposta o 
propostes de revisió ofertes per cada una de les parts, sobre la base de la bona fe, 
una solució que restauri la reciprocitat d’interessos del contracte. Les propostes de 
revisió poden comprendre, entre d’altres, l’oferiment de bons o vals substitutoris del 
reembossament. A aquests efectes, s’entén que no cal obtenir una proposta de 
revisió que restauri la reciprocitat d’interessos del contracte quan hagi transcorregut 
un període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució contractual per part del 
consumidor o usuari sense que hi hagi cap acord entre les parts sobre la proposta 
de revisió.»

Sisè. S’afegeix un nou apartat 3 a la disposició addicional vuitena, amb la redacció 
següent:

«3. Els procediments de contractació la continuació dels quals hagin acordat 
les entitats del sector públic de conformitat amb el que preveu l’apartat 4 de la 
disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per 
la COVID-19, són susceptibles de recurs especial en els termes que estableix la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sense que el procediment 
de recurs es pugui considerar suspès a l’empara del que disposa l’apartat primer de 
la disposició addicional tercera esmentada.

En cap cas és aplicable el que preveu l’apartat 1 d’aquesta disposició addicional 
als procediments de contractació la continuació dels quals hagin acordat les entitats 
del sector públic de conformitat amb el que preveu l’apartat 4 de la disposició 
addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19, per la qual cosa els terminis del recurs especial previstos a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es continuen computant 
en els termes que estableix la Llei esmentada.»

Disposició final onzena. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a, 6a, 7a, 
8a, 10a, 11a, 13a, 14a, 17a, 18a, 20a i 30a de la Constitució espanyola, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les condicions bàsiques que 
garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels 
deures constitucionals; legislació mercantil; legislació laboral, sense perjudici de la seva 
execució pels òrgans de les comunitats autònomes, legislació civil, sense perjudici de la 
conservació, la modificació i el desplegament per les comunitats autònomes dels drets 
civils, forals o especials, allà on n’hi hagi; del règim duaner i aranzelari; sobre bases de 
l’ordenació de crèdit, banca i assegurances, sobre les bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica; hisenda general i deute de l’Estat; legislació bàsica i règim 
econòmic de la Seguretat Social, sense perjudici de l’execució dels seus serveis per les 
comunitats autònomes; bases del règim jurídic de les administracions públiques i legislació 
bàsica sobre contractes i concessions administratives; marina mercant i ports d’interès 
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general; i normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la Constitució, a fi de 
garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

Disposició final dotzena. Desplegament reglamentari i execució.

S’habiliten el Govern i les persones titulars dels departaments ministerials, en l’àmbit 
de les seves competències, per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al 
desplegament i l’execució del que disposa aquest Reial decret llei.

Disposició final tretzena. Entrada en vigor.

1. Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

2. La modificació que introdueix aquest Reial decret llei a la lletra f) de l’apartat 4 de 
l’article 4 del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’abril, de mesures urgents en relació amb la 
comercialització dels drets d’explotació de continguts audiovisuals de les competicions de 
futbol professional, és aplicable als contractes de comercialització dels drets d’explotació 
de continguts audiovisuals a què es refereix el seu article 1 que se subscriguin a partir de 
l’entrada en vigor del present Reial decret llei.

Madrid, 21 d’abril de 2020.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

ANNEX

Relació de béns a què es refereix l’article 8

Nom del producte Descripció del bé/producte Codi NC

 1 Dispositius mèdics

Respiradors per a cures intensives i subintensives ex 9019 20 00

Ventiladors (aparells per a la respiració artificial) ex 9019 20 00

Altres aparells d’oxigenoteràpia, incloses les tendes d’oxigen ex 9019 20 00

Oxigenació per membrana extracorpòria ex 9018 90

 2 Monitors Monitors multiparàmetre, incloses versions portàtils

ex 8528 52 91

ex 8528 52 99

ex 8528 52 00
ex 8528 52 10

 3 Bombes

– Bombes peristàltiques per a nutrició externa
– Bombes d’infusió de medicaments
– Bombes de succió

ex 9018 90 50

ex 9018 90 84

ex 8413 81 00

Sondes d’aspiració ex 9018 90 50

 4 Tubs
Tubs endotraqueals

ex 9018 90 60

ex 9019 20 00

Tubs estèrils ex 3917 21 10
a ex 3917 39 00

 5 Cascos Cascos de ventilació mecànica no invasiva CPAP/NIV ex 9019 20 00
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Nom del producte Descripció del bé/producte Codi NC

 6 Mascaretes per a ventilació no invasiva 
(NIV)

Mascaretes de cara completa i oronasals per a ventilació no 
invasiva ex 9019 20 00

 7 Sistemes/màquines de succió
Sistemes de succió ex 9019 20 00

Màquines de succió elèctrica ex 9019 20 00
ex 8543 70 90

 8 Humidificadors Humidificadors

ex 8415

ex 8509 80 00

ex 8479 89 97

 9 Laringoscopis Laringoscopis ex 9018 90 20

10 Subministraments mèdics fungibles

– Equips d’intubació
– Tisores laparoscòpiques ex 9018 90

Xeringues, amb agulla o sense ex 9018 31

Agulles metàl·liques tubulars i agulles per a sutures ex 9018 32

Agulles, catèters, cànules ex 9018 39

Equips d’accés vascular ex 9018 90 84

11
Estacions de monitorització Aparells de 
monitorització de pacients – Aparells 
d’electrodiagnòstic

Estacions centrals de monitorització per a cures intensives ex 9018 90

– Dispositius de monitorització de pacients
– Aparells d’electrodiagnòstic

ex 9018 19 10
ex 9018 19 90

12 Escàner d’ultrasò portàtil Escàner d’ultrasò portàtil ex 9018 12 00

13 Electrocardiògrafs Electrocardiògrafs ex 9018 11 00

14 Sistemes de tomografia computada/
escàners Sistemes de tomografia computada ex 9022 12,

ex 9022 14 00

15 Mascaretes

– Mascaretes facials tèxtils, sense filtre reemplaçable ni peces 
mecàniques, incloses les mascaretes quirúrgiques i les 
mascaretes facials rebutjables fabricades amb material tèxtil no 
teixit
– Mascaretes facials FFP2 i FFP3

ex 6307 90 10
ex 6307 90 98

Mascaretes quirúrgiques de paper
ex 4818 90 10

ex 4818 90 90

Màscares de gas amb peces mecàniques o filtres reemplaçables 
per a la protecció contra agents biològics. També inclou 
màscares que incorporin protecció ocular o escuts facials

ex 9020 00 00

16 Guants

Guants de plàstic ex 3926 20 00

Guants de goma quirúrgics 4015 11 00

Altres guants de goma ex 4015 19 00

Guants de calceteria impregnats o coberts de plàstic o goma ex 6116 10

Guants tèxtils diferents als de calceteria ex 6216 00

17 Proteccions facials
– Protectors facials rebutjables i reutilitzables
– Protectors facials de plàstic (que cobreixin una superfície més 
gran que l’ocular)

ex 3926 20 00
ex 3926 90 97
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Nom del producte Descripció del bé/producte Codi NC

18 Ulleres Ulleres de protecció grans i petites (goggles) ex 9004 90 10
ex 9004 90 90

19

Granotes
Bates impermeables – diversos tipus – 
mides diferents
Peces de roba de protecció per a ús 
quirúrgic/mèdic de feltre o tela sense teixir, 
fins i tot impregnades, recobertes, revestides 
o laminades (teixits de les partides 56.02 o 
56.03)

Roba (inclosos guants, mitenes i manyoples) multiús, de goma 
vulcanitzada ex 4015 90 00

Peces de vestir ex 3926 20 00

Roba i accessoris ex 4818 50 00

Peces de vestir confeccionades amb teixit de punt de les partides 
5903, 5906 o 5907

ex 6113 00 10
ex 6113 00 90

Altres peces amb teixit de calceteria 6114

Peces de vestir de protecció per a ús quirúrgic/mèdic fetes amb 
feltre o tela sense teixir, impregnades o no, recobertes, 
revestides o laminades (teixits de les partides 56.02 o 56.03). 
Inclou les peces de materials no teixits (spun-bonded)

ex 6210 10

Altres peces de vestir de protecció fetes amb teixits cautxutats o 
impregnats, recoberts, revestits o laminats (teixits de les partides 
59.03, 59.06 o 59.07)

ex 6210 20

ex 6210 30

ex 6210 40

ex 6210 50

20 Cobertors de calçat/calces Cobertors de calçat/calces

ex 3926 90 97

ex 4818 90

ex 6307 90 98

21 Casquets

Quepis ex 6505 00 30

Casquets i altres proteccions per al cap i rets de qualsevol 
material ex 6505 00 90

La resta de casquets i proteccions per al cap, folrats/ajustats o 
no. ex 6506

22 Termòmetres

Termòmetres de líquid per a lectura directa
Inclou els termòmetres clínics estàndard de «mercuri en vidre»

ex 9025 11 20

ex 9025 11 80

Termòmetres digitals, o termòmetres d’infrarojos per al 
mesurament sobre el front ex 9025 19 00

23 Sabó per rentar mans

Sabó i productes orgànics tensioactius i preparats per rentar 
mans (sabó de tocador)

ex 3401 11 00

ex 3401 19 00

Sabó i productes orgànics tensioactius
Sabó en altres formes

ex 3401 20 10

ex 3401 20 90

Agents orgànics tensioactius (diferents del sabó) – Catiònics ex 3402 12

Productes i preparacions orgànics tensioactius per rentar la pell, 
en forma de líquid o crema i preparats per a la venda al detall, 
que continguin sabó o no

ex 3401 30 00

24 Dispensadors de desinfectant per a mans 
instal·lables a la paret Dispensadors de desinfectant per a mans instal·lables a la paret ex 8479 89 97
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Nom del producte Descripció del bé/producte Codi NC

25 Solució hidroalcohòlica en litres

2207 10: sense desnaturalitzar, amb un volum d’alcohol etílic del 
80% o més ex 2207 10 00

2207 20: desnaturalitzat, de qualsevol concentració ex 2207 20 00

2208 90: sense desnaturalitzar, amb un volum inferior al 80% 
d’alcohol etílic

ex 2208 90 91

ex 2208 90 99

26
Peròxid d’hidrogen al 3% en litres.
Peròxid d’hidrogen incorporat a preparats 
desinfectants per a la neteja de superfícies

Peròxid d’hidrogen, solidificat amb urea o no
ex 2847 00 00

Peròxid d’hidrogen a granel

Desinfectant per a mans
ex 3808 94

Altres preparats desinfectants

27 Transport d’emergència
Transport per a persones amb discapacitat (cadires de rodes) ex 8713

Lliteres i carretons per al trasllat de pacients dins dels hospitals o 
clíniques ex 9402 90 00

28 Extractors ARN Extractors ARN 9027 80

29
Equips de proves per a la COVID-19 / 
Instrumental i aparells utilitzats en les proves 
diagnòstiques

– Equips de prova diagnòstica del coronavirus
– Reactius de diagnòstic basats en reaccions immunològiques

ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00
ex 3002 90 90

Reactius de diagnòstic basats en la reacció en cadena de la 
polimerasa (PCR) prova de l’àcid nucleic. ex 3822 00 00

Instrumental utilitzat als laboratoris clínics per al diagnòstic in 
vitro ex 9027 80 80

Equips per a mostres ex 9018 90
ex 9027 80

30 Hisops Buata, gasa, benes, bastonets de cotó i articles similars
ex 3005 90 10

ex 3005 90 99

31 Material per a la instal·lació d’hospitals de 
campanya

Llits hospitalaris ex 9402 90 00

Carpes/tendes de campanya ex 6306 22 00,
ex 6306 29 00

Carpes/tendes de campanya de plàstic ex 3926 90 97

32 Medecines

– Peròxid d’hidrogen amb presentació de medicament
Paracetamol
– Hidrocloroquina/cloroquina
– Lopinavir/Ritonavir – Remdesivir
– Tocilizumab

ex 3003 90 00
ex 3004 90 00
ex 2924 29 70
ex 2933 49 90
ex 3003 60 00
ex 3004 60 00
ex 2933 59 95
ex 2934 10 00
ex 2934 99 60
ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00

33 Esterilitzadors mèdics, quirúrgics o de 
laboratori Esterilitzadors mèdics, quirúrgics o de laboratori ex 8419 20 00

ex 8419 90 15
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Nom del producte Descripció del bé/producte Codi NC

34 1- propanol (alcohol propílic) i 2 – propanol 
(alcohol isopropílic) 1- propanol (alcohol propílic) i 2 – propanol (alcohol isopropílic) ex 2905 12 00

35
Èters, èters-alcohols, èters fenols, èters-
alcohol-fenols, peròxids d’alcohol, altres 
peròxids, peròxids de cetona

Èters, èters-alcohols, èters fenols, èters-alcohol-fenols, peròxids 
d’alcohol, altres peròxids, peròxids de cetona ex 2909

36 Àcid fòrmic Àcid fòrmic (i sals derivades) ex 2915 11 00
ex 2915 12 00

37 Àcid salicílic Àcid salicílic i sals derivades ex 2918 21 00

38
Draps d’un sol ús fets de teixits de la partida 
5603, del tipus utilitzat durant els 
procediments quirúrgics

Draps d’un sol ús fets de teixits de la partida 5603, del tipus 
utilitzat durant els procediments quirúrgics 6307 90 92

39
Teles no teixides, estiguin o no 
impregnades, recobertes, revestides o 
laminades

Teles no teixides, estiguin o no impregnades, recobertes, 
revestides o laminades

ex 5603 11 10
a

ex 5603 94 90

40 Articles d’ús quirúrgic, mèdic o higiènic, no 
destinats a la venda al detall Cobrellits de paper ex 4818 90

41 Cristalleria de laboratori, higiènica o 
farmacèutica

Cristalleria de laboratori, higiènica o farmacèutica, tant si estan 
calibrats o graduats com si no.

ex 7017 10 00

ex 7017 20 00

ex 7017 90 00
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