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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
14368 Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a 

la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.

I

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha canviat completament l’escenari 
econòmic mundial. Les mesures de distanciament físic i les limitacions a la mobilitat, 
necessàries i efectives per controlar la transmissió del virus, estan tenint un impacte 
enorme en l’activitat productiva, amb una reducció molt significativa en els ingressos 
percebuts per empreses i autònoms. Aquesta situació ha incrementat les necessitats de 
liquiditat d’autònoms i empreses, que s’han cobert, en gran mesura, gràcies a les línies 
d’avals posades a la seva disposició pel Govern d’Espanya que, segons diversos 
organismes internacionals, estan entre les de més èxit de la Unió Europea.

En efecte, des de l’inici de la crisi s’han adoptat mesures enfocades a resoldre els 
problemes de liquiditat d’empreses i autònoms, primer, i a donar suport a les seves 
decisions d’inversió, mitjançant la nova línia d’avals d’inversió, i a la seva solvència, 
mitjançant la creació del Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, més 
recentment. Amb aquest Reial decret llei s’incideix en la línia de donar suport a la solvència 
de les empreses davant la prolongació dels efectes de la crisi, mitjançant l’adopció de 
mesures en l’àmbit financer i concursal.

El termini establert en un principi per a la concessió d’aquests avals finalitzava el 31 de 
desembre de 2020, d’acord amb el que establia inicialment la normativa de la Unió 
Europea en matèria d’ajudes d’Estat. Tanmateix, a la quarta esmena del Marc temporal 
d’ajudes d’Estat, la Unió Europea ha ampliat el termini de disponibilitat dels avals alliberats 
a la seva empara fins al 30 de juny de 2021. L’evolució de la pandèmia ha portat a establir 
un nou estat d’alarma que s’estén més enllà de 2020 i a mesures restrictives de l’activitat 
tant a Espanya com en altres països europeus que estenen la situació excepcional per a 
la presa de decisions empresarials. En aquest context, és oportú alinear la regulació 
espanyola a aquest nou termini. En conseqüència, mitjançant aquest Reial decret llei 
s’estableix la mateixa data de 30 de juny de 2021 com a límit per a la concessió d’avals 
públics per atendre les necessitats de liquiditat d’autònoms i empreses, i es modifica així 
el que preveuen l’article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i l’article 1 del Reial 
decret llei 25/2020, de 3 de juliol.

A més, per reforçar les mesures de suport a la liquiditat i la solvència i ampliar-ne 
l’abast, aquest Reial decret llei estableix que es poden beneficiar dels avals els pagarés 
incorporats al mercat alternatiu de renda fixa (MARF), com ja va fer el Reial decret llei 
15/2020, de 21 d’abril, respecte a la línia d’avals que recollia el Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març. D’aquesta manera, es fomenta el manteniment de les fonts de finançament 
proporcionades pels mercats de capitals i no només a través dels canals bancaris 
tradicionals. En aquest cas, igual que en els anteriors, les condicions dels avals s’han 
d’establir per acord del Consell de Ministres.

D’altra banda, per tal de fomentar l’accés a finançament d’empreses i autònoms i evitar 
que eventuals tensions de liquiditat es transformin en problemes de solvència, aquest 
Reial decret llei preveu que els deutors que gaudeixin d’un préstec amb un aval públic 
atorgat a l’empara del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, puguin sol·licitar l’ampliació 
del seu venciment, que va acompanyat d’una extensió pel mateix termini de l’aval públic. 
D’aquesta manera, les entitats financeres han d’ampliar fins a tres anys addicionals el 
termini màxim dels préstecs avalats per als deutors que compleixin una sèrie de requisits 
i ho sol·licitin. Els préstecs d’aquesta mateixa línia que es poden concedir en el futur també 
veuen augmentat el termini màxim fins a 8 anys, en les condicions que estableixi el 
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corresponent acord del Consell de Ministres. Els avals que es concedeixin en el marc de 
la línia de 40.000 milions d’euros, aprovada pel Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, ja 
poden assolir un venciment màxim de 8 anys.

També es preveu la possibilitat que els clients que compleixin els requisits d’elegibilitat 
que marca aquest Reial decret llei obtinguin l’extensió del període de carència sobre el 
pagament de principal del préstec avalat per un màxim de 12 mesos, i així s’estableix un 
màxim de carència total de 24 mesos. Aquesta mesura és aplicable tant als préstecs amb 
aval alliberat a l’empara del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, com als atorgats sobre 
la base del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol.

Finalment, s’estableix l’obligació que les entitats financeres mantinguin els límits de les 
línies de circulant fins al 30 de juny de 2021 per a tots els clients que compleixin els 
requisits d’elegibilitat i gaudeixin d’un préstec avalat tant a l’empara del Reial decret llei 
8/2020, de 17 de març, com del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol.

Amb la finalitat de minimitzar els costos derivats d’aquesta extensió, aquest Reial 
decret llei preveu una rebaixa dels aranzels notarials i registrals, en els casos en què 
aquests s’hagin de satisfer per a la novació, l’ajornament, la inscripció o l’elevació a públic 
o la intervenció de les operacions corresponents.

Finalment, s’introdueix la possibilitat que l’Institut de Crèdit Oficial pugui sol·licitar 
directament informació a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya, amb 
l’objectiu d’agilitzar els tràmits relatius a la comprovació dels impagats a la Central 
d’Informació de Riscos que li comuniquin les entitats financeres atorgants dels préstecs 
relacionats amb les línies d’avals COVID-19.

D’altra banda, per tal de potenciar l’accés al capital de les PIME, es considera 
convenient introduir mesures que incentivin el desenvolupament dels mercats de 
finançament alternatiu i, en particular, dels mercats de PIME en expansió, per garantir un 
accés adequat als recursos financers no bancaris.

Amb aquest objecte es modifica el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, i s’eleva el llindar de capitalització a partir 
del qual una empresa està obligada a sol·licitar que la negociació de les seves accions 
passi d’efectuar-se exclusivament en un mercat PIME en expansió a efectuar-se en un 
mercat regulat. Es considera que aquest increment ha d’estimular la profunditat i la 
liquiditat dels mercats PIME en expansió i n’ha d’augmentar l’atractiu, la qual cosa ha de 
redundar en més recursos per a aquestes empreses i contribuir a fomentar la varietat de 
fonts de finançament a la seva disposició.

Al seu torn, la crisi sanitària de la COVID-19 pot suposar que moltes empreses 
espanyoles pateixin una caiguda dels seus ingressos que doni lloc, amb caràcter transitori 
com a conseqüència de la situació excepcional, al compliment de les condicions que 
normalment reflecteixen una situació d’insolvència i portarien a entrar en alguna de les 
causes que exigirien sol·licitar la declaració de concurs de creditors. L’aplicació 
generalitzada d’aquests requisits en un context excepcional i transitori, que no reflecteix la 
situació patrimonial de les empreses, podria desencadenar un procés de paralització de 
l’activitat econòmica amb un potencial impacte negatiu sobre l’estabilitat financera.

En aquest context, es va veure necessària l’aprovació d’una sèrie de mesures en 
l’àmbit de l’Administració de justícia, aprovades primer en el marc del Reial decret llei 
16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 
en l’àmbit de l’Administració de justícia, i posteriorment, després de la tramitació 
parlamentària, confirmades amb l’aprovació de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de 
mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració 
de justícia.

Aquestes normes van introduir una sèrie de mesures que han estat fonamentals des 
d’un punt de vista processal i de protecció de les empreses i de l’economia en general. Les 
mesures adoptades en l’àmbit concursal i societari han aconseguit evitar declaracions de 
concurs o obertura de la fase de liquidació respecte d’empreses que podrien ser viables en 
condicions generals de mercat (valor en funcionament superior al valor de liquidació). Això 
ha evitat un possible efecte en cadena, amb la consegüent paràlisi econòmica, restricció 
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de liquiditat, destrucció de teixit productiu i de llocs de treball, i ha permès, en definitiva, a 
les empreses que puguin refinançar o reestructurar el seu deute, aconseguir liquiditat i 
compensar la disminució del seu patrimoni net, i així s’ha protegit una base per restaurar 
l’equilibri patrimonial una vegada acabi la situació excepcional derivada de la pandèmia, 
de manera que s’han reforçat la continuïtat i solvència del conjunt del sistema econòmic i 
l’estabilitat financera.

Amb aquest Reial decret llei es prorroguen algunes de les mesures adoptades per la 
Llei 3/2020, de 18 de setembre, que es considera necessari conservar amb l’objectiu 
següent: mantenir la continuïtat econòmica de les empreses, els professionals i els 
autònoms que pateixen dificultats econòmiques derivades de la situació excepcional 
ocasionada per la pandèmia o que, abans de la crisi de la COVID-19, complien regularment 
les seves obligacions econòmiques, així com les derivades d’un conveni, d’un acord 
extrajudicial de pagaments o d’un acord de refinançament. D’aquesta manera, d’una 
banda, s’amplia al 14 de març de 2021 la suspensió del deure de sol·licitar la declaració 
del concurs de creditors, així com l’obligació del jutge d’admetre a tràmit les sol·licituds de 
concurs necessari presentades pels creditors.

També s’amplia l’abast temporal de les mesures d’inadmissió a tràmit d’una declaració 
d’incompliment d’acord de refinançament, de conveni o d’acord extrajudicial de pagaments, 
sempre condicionades a la renegociació d’un nou acord o conveni. Aquest règim, que 
estava vigent per a les sol·licituds d’incompliment presentades fins al 31 d’octubre, se 
segueix aplicant en els seus mateixos termes. El que estableix aquest Reial decret llei és 
la possibilitat d’aplicar-lo a les sol·licituds de declaració d’incompliment que es presentin 
entre el 31 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021.

Una altra qüestió a destacar radica al capítol V 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, que en els articles 40 i 41 va establir una sèrie de mesures extraordinàries 
aplicables al funcionament dels òrgans d’administració i govern i a la convocatòria de les 
juntes generals i assemblees de les persones jurídiques de dret privat, i al mateix temps 
va establir mesures extraordinàries aplicables en l’àmbit de les societats anònimes 
cotitzades durant l’exercici 2020.

Algunes d’aquestes mesures extraordinàries estaven associades a la durada de l’estat 
d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat 
d’alarma i les seves pròrrogues, o bé tenien un termini de vigència que acabava el 31 de 
desembre de 2020.

La diferent tipologia de persones jurídiques subjectes al dret privat en el nostre 
ordenament jurídic va fer necessari regular aquests aspectes en dos preceptes diferents, 
els articles 40 i 41 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que diferenciaven bàsicament 
el règim excepcional aplicable a les societats anònimes cotitzades (article 41) i el règim de 
la resta de persones jurídiques de dret privat (article 40).

Com s’ha assenyalat abans, la situació actual de la crisi sanitària de la COVID-19 i la 
declaració d’un nou estat d’alarma pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, prorrogat 
pel Congrés dels Diputats fins al dia 9 de maig de 2021 –si bé amb un abast diferent del 
declarat el mes de març passat–, juntament amb les decisions adoptades en nombroses 
comunitats autònomes i altres països europeus, fan necessari ampliar la durada d’alguna 
de les mesures excepcionals adoptades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

En particular, es considera imprescindible que totes les societats de capital regulades 
en el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, 
de 2 de juliol, i la resta de persones jurídiques de dret privat (societats civils, societats 
cooperatives i associacions) que no hagin pogut modificar els seus estatuts socials per 
permetre la celebració de la junta general o assemblees d’associats o de socis per mitjans 
telemàtics, puguin seguir utilitzant aquests mitjans durant l’exercici 2021, i garantir així els 
drets dels associats o socis minoritaris que no es puguin desplaçar físicament fins al lloc 
de celebració de la junta o l’assemblea. Es manté el requisit que el secretari reconegui la 
identitat dels socis o associats, i així ho expressi en l’acta i, en el cas de les societats 
anònimes cotitzades, es continua permetent la celebració de la junta general a qualsevol 
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lloc del territori nacional. Igualment, i per les mateixes raons, es prorroga, per a l’any 2021, 
la possibilitat de dur a terme per mitjans telemàtics les reunions del patronat de les 
fundacions.

En un altre ordre de coses, l’impacte de la crisi global desencadenada per la COVID-19 
fa necessari protegir els sectors estratègics de la nostra economia. Aquesta situació va 
motivar la modificació de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments 
de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior, per afegir-hi un nou article 7 
bis de suspensió del règim de liberalització de determinades inversions estrangeres 
directes a Espanya. Atès que la situació provocada per la COVID-19 es manté, a través de 
la disposició transitòria única s’estableix un règim transitori fins al 30 de juny de 2021 pel 
qual el règim de suspensió de liberalització de determinades inversions estrangeres 
directes regulat en els apartats 2 i 5 de l’esmentat article 7 bis, s’ha d’aplicar també a les 
inversions estrangeres directes sobre empreses cotitzades a Espanya, o sobre empreses 
no cotitzades si el valor de la inversió supera els 500 milions d’euros, fetes per residents 
d’altres països de la Unió Europea i de l’Associació Europea de Lliure Comerç. A aquests 
efectes, es consideren societats cotitzades a Espanya aquelles les accions de les quals 
estiguin admeses a negociació, en tot o en part, en un mercat secundari oficial espanyol i 
tinguin el domicili social a Espanya.

Als efectes d’aquest règim transitori, s’entén per inversions estrangeres directes les 
inversions com a conseqüència de les quals l’inversor passi a tenir una participació igual o 
superior al 10 per 100 del capital social de la societat espanyola, o quan com a 
conseqüència de l’operació societària, acte o negoci jurídic s’adquireixi el control d’aquesta 
societat en el sentit de l’article 7.2 de la Llei 15/2007, de defensa de la competència, tant 
si les fan residents de països de la Unió Europea i de l’Associació Europea de Lliure 
Comerç diferents d’Espanya, com si les fan residents a Espanya la titularitat real dels quals 
correspongui a residents d’altres països de la Unió Europea i de l’Associació Europea de 
Lliure Comerç. S’entén que hi ha aquesta titularitat real quan aquests últims tinguin o 
controlin en últim terme, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 % del 
capital o dels drets de vot de l’inversor, o quan per altres mitjans exerceixin el control, 
directe o indirecte, de l’inversor.

A més, a través de la disposició final quarta es modifica l’article 7 bis de la Llei 19/2003, 
de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions 
econòmiques amb l’exterior, per ajustar qüestions procedimentals i clarificar les definicions 
de sectors que es veuen afectats per la suspensió del règim de liberalització de les 
inversions estrangeres directes a Espanya.

D’altra banda, la reforma de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 28 del text refós de la 
Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, té per 
objecte garantir la continuïtat en les funcions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 
En concret, es preveu que després de la finalització del mandat del president, el 
vicepresident i els consellers no nats, aquests puguin continuar exercint les seves funcions 
fins al nomenament dels que els succeeixin.

Per finalitzar, l’article 25 de la Llei 46/1998, d’introducció de l’euro, estableix que a 
partir de l’1 de juliol de 2002 el bescanvi dels bitllets i les monedes denominats en pessetes 
per bitllets i monedes en euros l’ha de portar a terme exclusivament el Banc d’Espanya, 
amb el corresponent arrodoniment previ de conformitat amb el que disposa l’article 11 
d’aquesta Llei.

Així mateix, estableix que el període de canvi de bitllets i monedes de pessetes a euros 
al Banc d’Espanya finalitza el 31 de desembre de 2020, de manera que després d’aquesta 
data no és possible efectuar el bescanvi de bitllets i monedes de pessetes a euros.

Malgrat el temps transcorregut des de l’emissió de bitllets i monedes en euros a 
Espanya, encara hi ha un important nombre de ciutadans que tenen bitllets i monedes en 
pessetes pendents de canviar per euros.

L’expansió de la pandèmia i les necessàries mesures de prevenció i contenció de 
contagis han alterat la possibilitat de bescanvi de molts ciutadans per restriccions de 
mobilitat per acudir al Banc d’Espanya.
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En aquest moment es manté una elevada incertesa en relació amb l’evolució de la 
pandèmia i el ritme al qual es pugui recuperar la mobilitat completa dels ciutadans per 
poder portar a terme les operacions de bescanvi de pessetes abans del 31 de desembre 
d’aquest any.

Per aquestes raons es proposa l’extensió del període de bescanvi de bitllets per un 
període de sis mesos, de manera que els ciutadans puguin efectuar el bescanvi de bitllets 
i monedes en euros al Banc d’Espanya fins al 30 de juny de 2021.

II

Aquest Reial decret llei incorpora al nostre ordenament jurídic els canvis legislatius 
introduïts per la Directiva (UE) 2019/692 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril 
de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normes comunes per al 
mercat interior de gas natural, amb l’objecte de reduir els obstacles a la realització plena 
del mercat interior de gas natural que es deriven de la inaplicabilitat de les normes del 
mercat de la Unió als gasoductes de transport amb destinació o origen en països no 
pertanyents a la Unió Europea.

Les novetats que s’introdueixen a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, persegueixen fonamentalment, en primer lloc, establir un procediment que 
habiliti la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per 
atorgar, amb la sol·licitud prèvia de l’interessat, una exempció relativa a la separació de 
propietat entre les activitats de transport i comercialització o producció de gas natural i 
d’accés regulat i no discriminatori a les seves instal·lacions, que preveu l’article 49 bis de 
la Directiva, als gasoductes de transport amb origen en tercers països no pertanyents a la 
Unió Europea, i que s’han finalitzat amb anterioritat al 24 de maig de 2019.

D’altra banda, es pretén garantir la possibilitat per als titulars de gasoductes 
d’interconnexió amb països no pertanyents a la Unió Europea, i que ja estiguin construïts 
a la data d’entrada en vigor de la Directiva, d’adoptar un model que prevegi la figura del 
gestor independent per a la gestió d’aquests gasoductes.

Finalment, es regula un procediment de negociació, entre els estats membres, en 
aquest cas el Regne d’Espanya, amb tercers països, respecte de les xarxes de transport 
de gas natural, sota la supervisió de la Comissió Europea.

D’altra banda, s’exceptuen temporalment, en virtut de l’article 49 bis de la Directiva 
2009/73/CE, els gasoductes de transport amb origen en països no pertanyents a la Unió 
Europea acabats abans del 23 de maig de 2019 i que tenen situat a Espanya el seu primer 
punt de connexió amb la xarxa d’un Estat membre, per un període de catorze mesos, del 
compliment de les condicions relatives a la separació de propietat de les activitats de 
transport i comercialització, així com de l’accés regulat a les instal·lacions, exigides a la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs. Així mateix, qualsevol eventual 
exempció d’una durada superior s’ha d’ajustar al mecanisme que estableix l’article 71 bis 
de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre.

Al seu torn, s’incrementa el límit màxim de les transferències al sistema elèctric 
provinents dels ingressos de les subhastes de drets d’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle, amb els límits del noranta per cent de la recaptació total i fins a un màxim de 
mil milions d’euros. També s’incrementa el límit màxim de les transferències a actuacions 
de lluita contra el canvi climàtic provinents dels ingressos de les subhastes de drets 
d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, amb els límits del deu per cent de la recaptació 
total i fins a un màxim de cent milions d’euros.

La crisi de la COVID-19 sobre la demanda i els preus de l’electricitat han provocat una 
reducció dels ingressos regulats del sistema elèctric, tant els provinents dels peatges 
d’accés, directament proporcionals a la potència contractada i l’energia consumida, com 
els vinculats a la recaptació dels tributs creats per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de 
mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, que depenen directament de la quantitat 
d’electricitat consumida i generada i del valor d’aquesta energia en el mercat.

Les estimacions actuals d’ingressos i costos regulats requereixen adoptar mesures 
tendents a minimitzar les desviacions transitòries dins de l’exercici de 2020, que afecten la 
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liquiditat dels subjectes de liquidació, així com els eventuals desajustos temporals en el 
tancament d’aquest exercici, que provocarien una pujada automàtica dels peatges i els 
càrrecs, d’acord amb l’article 19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Totes aquestes circumstàncies justifiquen la necessitat d’incrementar el límit màxim de 
les transferències al sistema elèctric provinents dels ingressos de les subhastes de drets 
d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

Així mateix, la justificació de l’increment del límit màxim de les transferències a 
actuacions de lluita contra el canvi climàtic provinents dels ingressos de les subhastes de 
drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, està en el fet que l’agenda de la transició 
ecològica socialment justa requereix una anticipació per reduir la vulnerabilitat als impactes 
i riscos i reduir emissions. El projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica estableix 
el compromís d’assolir la neutralitat climàtica abans de l’any 2050. Tots els sectors 
experimentaran grans transformacions acompanyades de grans oportunitats de 
modernització. A més del que preveu el Pla de recuperació, transformació i resiliència, ja 
hi ha la necessitat d’invertir en un país més segur i menys vulnerable, i incentivar mesures 
d’adaptació que reforcin la nostra capacitat de resposta.

És necessari prioritzar les accions que ajuden a reduir els riscos, alhora que 
disminueixen les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, mitjançant mesures integrals 
en què es poden obtenir beneficis en els dos vessants de la lluita contra el canvi climàtic. 
A més, és necessari donar suport a projectes emblemàtics de demostració de tecnologies 
innovadores amb un potencial significatiu per a la descarbonització del sector de generació 
elèctrica o de la indústria, que condueixin a una transformació real i de profunditat. Tot 
això, en línia amb el Pacte verd europeu.

III

Quant a les mesures tributàries, en l’àmbit de l’impost sobre societats, s’adapta la 
deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o 
d’obres audiovisuals a la Comunicació de la Comissió Europea sobre ajuda estatal a les 
obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual. En aquest sentit, 
s’incorpora la fase de producció per a l’aplicació de l’incentiu en les produccions d’animació 
i es manté l’aplicació d’aquest incentiu a l’execució a Espanya de la part de les produccions 
internacionals relacionada amb els efectes visuals, sempre que l’import de la deducció 
esmentada no superi la quantia que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la 
Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del 
Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

D’altra banda, s’adapta la llibertat d’amortització introduïda a la disposició addicional 
setzena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, per la 
disposició final quarta del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven 
mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, al Marc 
nacional temporal relatiu a les mesures d’ajuda destinades a donar suport a l’economia en 
el context de l’actual brot de COVID-19, l’última modificació del qual ha tingut lloc l’octubre 
de 2020. Així, l’incentiu s’ha d’aplicar a les inversions en elements nous d’immobilitzat 
material a què es refereix la disposició esmentada efectuades i que entrin en funcionament 
en els períodes impositius que concloguin entre el 2 d’abril de 2020 i el 30 de juny de 2021.

Així mateix, s’adapta l’increment de la deducció en innovació en processos en la 
cadena de valor de la indústria de l’automòbil en l’impost sobre societats al que disposa el 
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es 
declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació 
dels articles 107 i 108 del Tractat, i s’introdueixen així les diferències exigides per la norma 
comunitària esmentada en el disseny de l’incentiu segons si afecta petites i mitjanes 
empreses o empreses que no tenen aquesta consideració.

La necessitat extraordinària i urgent que constitueix el pressupòsit habilitador per 
acudir a l’instrument jurídic del reial decret llei es justifica, en els tres supòsits que afecten 
l’impost sobre societats, en la necessitat d’adaptar els preceptes que es modifiquen a la 
normativa comunitària esmentada en cadascun d’aquests. En particular, les avantdites 
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modificacions referides a les produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o 
d’obres audiovisuals i a la deducció en innovació en processos en la cadena de valor de la 
indústria de l’automòbil porten causa en els procediments de comunicació d’aquests 
incentius fiscals a la Comissió Europea, efectuats en el marc del Reglament (UE) 
2015/1589 del Consell, de 13 de juliol de 2015, pel qual s’estableixen normes detallades 
per a l’aplicació de l’article 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

D’altra banda, es manté fins al 30 d’abril de 2021 l’aplicació d’un tipus del zero per cent 
de l’impost sobre el valor afegit als lliuraments interiors, les importacions i les adquisicions 
intracomunitàries de material sanitari per combatre la COVID-19, els destinataris del qual 
siguin entitats públiques sense ànim de lucre i centres hospitalaris, que, fins al 31 d’octubre 
de 2020, va estar regulada a l’article 8 del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de 
mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, i a la 
disposició addicional setena del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a 
distància. D’aquesta manera, se n’estén el termini de vigència per garantir la resposta del 
sistema sanitari en la segona fase de control de la pandèmia una vegada ja iniciat el 
període de nova normalitat.

La relació de béns als quals, amb efectes des de l’1 de novembre de 2020, els és 
aplicable aquesta mesura consta a l’annex.

A aquests efectes, els subjectes passius han d’efectuar, si s’escau, de conformitat amb 
la normativa de l’impost, la rectificació de l’impost sobre el valor afegit transferit o satisfet 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

Com a complement d’això, es rebaixa temporalment, del 21 al 4 per cent, el tipus 
impositiu de l’IVA aplicable als lliuraments, les importacions i les adquisicions 
intracomunitàries de mascaretes quirúrgiques d’un sol ús els destinataris de les quals 
siguin diferents dels esmentats abans, tenint en compte l’ús generalitzat que la població 
s’està veient obligada a fer-ne com a conseqüència de la prolongació de la pandèmia, 
mesura en l’adopció de la qual es considera que concorre el pressupòsit habilitador per 
recórrer a l’instrument jurídic del reial decret llei, per tal com es considera necessària 
introduir-la de manera immediata.

Al seu torn, es modifiquen les referències temporals que conté la Llei 19/1994, de 6 de 
juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, que s’han vist afectades per 
la pròrroga de les directrius d’ajuda amb finalitat regional per a 2014-2020, d’acord amb la 
Comunicació de la Comissió de 8 de juliol de 2020, i de l’esmentat Reglament (UE) núm. 
651/2014, i el Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es 
modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seva pròrroga i el Reglament 
(UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seva pròrroga i els ajustos pertinents, respectivament.

La necessitat extraordinària i urgent de la mesura es justifica en el fet que les previsions 
temporals dels preceptes que ara es modifiquen conclouen el 31 de desembre de 2020, 
per la qual cosa la seva adaptació a les disposicions comunitàries és ineludible per 
mantenir-ne l’operativitat.

En un altre ordre de coses, la crisi sanitària ocasiona importants necessitats financeres 
a la Seguretat Social per a la continuïtat de la seva acció protectora, amb una recaptació 
inferior de cotitzacions derivada dels efectes negatius que la crisi està produint en l’activitat 
econòmica; necessitats que es veuen accentuades per l’actual situació de pròrroga 
pressupostària.

En resposta a aquestes necessitats, el Govern va aprovar el Reial decret llei 19/2020, 
de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, 
econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-
19, l’article 10.3 del qual va concedir un crèdit extraordinari en el Ministeri d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions per un import de 14.002.593.690 euros a l’aplicació 
pressupostària 19.02.000X.429.06 «Transferència per equilibrar l’impacte en els comptes 
de la Seguretat Social derivat de la COVID-19».

No obstant això, atesa la persistència dels efectes negatius que està tenint l’evolució 
de la pandèmia a la Seguretat Social, es fa necessària l’autorització d’un nou suplement 
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per equilibrar l’impacte en els comptes de la Seguretat Social derivat de la COVID-19 per 
un import de 6.000.000.000 d’euros.

L’article 55.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, disposa 
que quan s’hagi d’efectuar amb càrrec al pressupost de l’Estat alguna despesa que no es 
pugui demorar fins a l’exercici següent, i el crèdit sigui insuficient i no ampliable, i no sigui 
possible la seva dotació a través de la resta de les figures que preveu l’article 51, s’ha de 
procedir a tramitar un suplement de crèdit.

Les conseqüències econòmiques per al sistema de la Seguretat Social no s’han pogut 
preveure amb anterioritat, i és necessari disposar de més crèdit amb caràcter urgent, la 
qual cosa justifica que es recorri a aquest suplement de crèdit per atendre dins del termini 
establert i en la forma pertinent el pagament de les prestacions, i garantir l’equilibri financer 
de la Seguretat Social.

Al seu torn, la crisi sanitària va obligar a adoptar diverses mesures que han derivat en 
un augment de la despesa per prestacions i subsidis per desocupació, com és el cas de la 
flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal per evitar acomiadaments que regula el 
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, o l’establiment de nous subsidis per a persones 
integrades en el sistema especial d’empleats de la llar del règim general de la Seguretat 
Social o per a persones que hagin finalitzat un contracte temporal durant la vigència de 
l’estat d’alarma aprovats en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

A més, la situació de pròrroga pressupostària existent el 2020 determinava que des de 
l’inici les previsions de despesa fossin superiors a les dotacions inicials, que daten de 
2018.

Per aquestes causes, el 8 de juny de 2020 el Ministeri d’Hisenda va aprovar una 
ampliació pressupostària per augmentar el crèdit destinat a finançar la despesa en la 
prestació contributiva per un import de 14.151.918.381,20 euros, finançat amb el romanent 
de tresoreria no afectat del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

No obstant això, atesa la persistència dels efectes que està tenint l’evolució de la 
pandèmia el Govern va aprovar una pròrroga, des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 31 de 
gener de 2021, de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal per evitar 
acomiadaments en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en 
defensa de l’ocupació, la qual cosa implica una despesa en les prestacions per desocupació 
superior a l’estimada en la modificació abans esmentada. D’altra banda, l’evolució 
esmentada ha suposat un augment en la despesa dels subsidis per desocupació, més 
enllà del que s’estimava inicialment, en especial tenint en compte que els crèdits per fer 
front a la despesa procedeixen del pressupost prorrogat de 2018.

Els crèdits destinats a finançar les despeses de prestacions i subsidis tenen la 
consideració d’ampliables d’acord amb el que disposen l’article 11.U i l’annex II, segon, 
nou de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 
(prorrogats per a 2020).

L’article 54 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, estableix 
que el finançament de les ampliacions de crèdit en el pressupost dels organismes 
autònoms es pot fer amb càrrec a la part del romanent de tresoreria al final de l’exercici 
anterior que no hagi estat aplicada en el pressupost de l’organisme, amb més ingressos 
sobre els previstos inicialment o amb baixa en altres crèdits del pressupost no financer de 
l’organisme.

La necessitat total de finançament al Servei Públic d’Ocupació Estatal ascendeix a 
4.525.505.609,12 euros, sense que hi hagi romanent de tresoreria no afectat pendent 
d’utilitzar, ni possible baixa en altres crèdits que permeti finançar els 2.300.000.000 d’euros 
que es consideren necessaris.

L’esmentat article 54 de la Llei general pressupostària afegeix que en cas que el 
finançament proposat per a la modificació del pressupost de l’organisme faci necessària la 
modificació del pressupost de despeses de l’Estat, totes dues modificacions s’han 
d’acordar mitjançant el procediment que sigui aplicable a la de l’Estat. En aquest cas, els 
2.300.000.000 d’euros impliquen la necessitat de tramitar un crèdit extraordinari en el 
pressupost de l’Estat, que inclogui una dotació adequada del Ministeri de Treball i 
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Economia Social destinada a finançar el Servei Públic d’Ocupació Estatal, ja que en els 
pressupostos de 2020, prorrogats de 2018, no hi havia una aplicació que recollís aquesta 
finalitat.

Les operacions anteriors impliquen un augment en el pressupost d’ingressos del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal de 2.300.000.000 d’euros.

Les despeses la cobertura de les quals atén el crèdit extraordinari que es concedeix 
constitueixen obligacions exigibles de l’Administració, si bé la seva quantia no en permet 
el finançament amb càrrec al Fons de contingència d’execució pressupostària. Per tant, 
s’exceptua l’aplicació del que disposen els articles 50.1 i 55.1 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària, i el crèdit extraordinari es finança en el pressupost de 
l’Estat amb deute públic.

L’article 55 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, disposa 
que quan s’hagi d’efectuar amb càrrec al pressupost de l’Estat alguna despesa que no es 
pugui demorar fins a l’exercici següent, i el crèdit no sigui adequat, i no sigui possible la 
seva dotació a través de la resta de les figures que preveu l’article 51, s’ha de procedir a 
tramitar un crèdit extraordinari.

Les conseqüències econòmiques no s’han pogut preveure amb anterioritat, i és 
necessari disposar de més crèdit amb caràcter urgent, la qual cosa justifica que es recorri 
a aquest crèdit extraordinari per atendre dins del termini establert i en la forma pertinent el 
pagament de les prestacions.

L’exigència d’atendre el pagament d’obligacions que ineludiblement ha de satisfer 
l’Administració i la necessitat de no demorar-ne l’abonament per no causar perjudicis a 
tercers afectats, constitueixen les raons de necessitat extraordinària i urgent que justifiquen 
la concessió dels crèdits extraordinaris mitjançant un reial decret llei.

Finalment, aquest Reial decret llei conté un precepte relatiu a l’aplicació prorrogada de 
determinats preceptes de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, amb 
l’objecte de compassar la pròrroga ja produïda des de l’1 de gener de 2020 dels crèdits 
d’aquests últims amb la de la norma necessària per a la utilització el 2020, en aquest cas, 
del crèdit que recull la secció 36, servei 21, programa 942M i concepte 468.

IV

L’article 86 de la Constitució permet al Govern dictar decrets llei «en cas de 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.

El reial decret llei constitueix un instrument constitucionalment lícit, sempre que, tal 
com reiteradament ha exigit 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; 68/2007, F 10, i 137/2011, F 7), el fi que justifica la legislació d’urgència sigui 
subvenir a una situació concreta, dins dels objectius governamentals, que per raons difícils 
de preveure requereix una acció normativa immediata en un termini més breu que el 
requerit per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de 
les lleis, principalment quan la determinació d’aquest procediment no depèn del Govern.

Per tant, ha de quedar acreditada «l’existència d’una connexió necessària entre la 
situació d’urgència definida i la mesura concreta adoptada per subvenir-hi (STC 29/1982, 
de 31 de maig, FJ 3; 182/1997, de 20 d’octubre, FJ 3, i 137/2003, de 3 de juliol, FJ 4)».

No hi ha dubte que la situació que afronta el nostre país per la declaració d’emergència 
de salut pública d’importància internacional, unida a la segona declaració d’estat d’alarma, 
i la seva pròrroga, generen la concurrència de motius que justifiquen la necessitat 
extraordinària i urgent d’adoptar diverses mesures. En l’escenari actual, en el qual Espanya 
s’enfronta a una nova onada de contagis, és necessari prendre mesures urgents en 
matèria de contenció i prevenció de la COVID-19 que permetin tallar l’epidèmia i evitar-ne 
la propagació per protegir la salut pública. En altres països europeus s’estan adoptant 
mesures similars, i s’està estenent la durada de la situació excepcional en l’àmbit econòmic 
i el potencial impacte sobre la solvència empresarial, així com sobre l’estabilitat financera.
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D’altra banda, en el cas de la incorporació de la Directiva (UE) 2019/692 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2009/73/
CE sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural, hi concorren dues 
circumstàncies. La primera és que el seu termini d’incorporació a l’ordenament jurídic 
intern va expirar el passat 24 de maig de 2020. Per això, se’n va produir la primera 
incorporació a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret llei 27/2020, de 4 
d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats 
locals, però el Congrés dels Diputats, en la sessió del dia 10 de setembre, va acordar 
derogar-lo. Davant d’aquesta situació, és imprescindible la seva nova incorporació a 
l’ordenament jurídic, la qual cosa evita les possibles conseqüències que es puguin derivar 
del procediment d’infracció obert per incomplir l’obligació del Regne d’Espanya d’incorporar 
al seu ordenament la Directiva esmentada.

A més, en aquest cas, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, 
no és necessari tenir la certesa que s’evitaran conseqüències per falta d’incorporació. La 
STC 1/2012, de 13 de gener, va considerar que «la utilització del decret llei sí que pot 
contribuir al fet que la Comissió prengui com més aviat millor la decisió d’arxivar un 
procediment ja obert i, per tant, pot contribuir a evitar que el TJUE dicti una sentència que 
declari un incompliment per part del Regne d’Espanya».

Així mateix, el termini per a la comunicació de les exempcions a la Comissió Europea, 
amb la seva aprovació prèvia, tal com regula l’article segon, va finalitzar el passat 24 de 
maig, fet que obliga a establir un procediment amb caràcter urgent a l’ordenament jurídic 
nacional.

L’esmentat Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, també regulava els ingressos 
procedents de les subhastes de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle per a 
l’exercici 2020, que s’han d’instrumentar a través de l’autorització de les generacions de 
crèdit per un import de mil milions d’euros i dels corresponents suplements de crèdit en el 
pressupost de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que s’ha de dur a 
terme per acord del titular del Ministeri d’Hisenda. Aquests expedients pressupostaris 
s’han de tramitar amb la màxima urgència abans del tancament de l’exercici pressupostari 
de 2020, a fi de donar compliment a allò inicialment vigent sobre aquesta qüestió. Així 
mateix, aquesta mesura es justifica pels efectes indesitjables que la seva no adopció 
causaria sobre la liquiditat dels subjectes de liquidació del sistema elèctric i sobre els 
consumidors d’electricitat.

D’altra banda, també és urgent prorrogar algunes de les mesures adoptades per 
decrets llei anteriors en els àmbits societari i concursal, per permetre que durant l’exercici 
2021 se segueixin celebrant de manera telemàtica les juntes generals de les societats de 
capital, així com per contribuir a la viabilitat econòmica de les empreses, per tal com ja ha 
expirat, o està a punt d’expirar, el termini previst per a la vigència d’aquestes mesures.

Així mateix, abans que es contingui la crisi sanitària i es recuperi una situació de 
normalitat amb una recuperació econòmica sòlida que garanteixi l’estabilitat financera, és 
urgent afrontar mesures per fer front a la volatilitat dels mercats de valors i de la lliure 
circulació de capitals, amb l’objectiu d’evitar moviments que puguin afectar l’ordre públic, 
la seguretat pública o la salut pública. La disposició final quarta 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, va modificar el règim jurídic dels moviments de capitals i de les 
transaccions econòmiques amb l’exterior, afegint un nou article 7 bis a la seva norma legal 
reguladora, la Llei 19/2003, de 4 de juliol. En aquest Reial decret llei s’inclouen 
modificacions a aquestes mesures, necessàries per a l’aprovació imminent d’un reial 
decret que ha de permetre tancar el mecanisme de control d’inversions estrangeres 
directes, per assegurar, d’una banda, el control adequat d’inversions estrangeres directes 
per les esmentades raons d’ordre públic, seguretat pública o salut pública, així com per 
assegurar el funcionament correcte del procediment d’autorització de les inversions el 
règim de liberalització de les quals queda suspès, de manera que es restringeixi la llibertat 
de circulació de capitals de la manera més proporcionada i limitada que sigui possible per 
aconseguir aquesta finalitat.
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D’altra banda, per tal d’assegurar el funcionament ordinari de la institució i evitar una 
situació d’interinitat, per raons de seguretat jurídica i en coherència amb la regulació 
prevista per a altres organismes supervisors, es preveu la modificació urgent de 
l’article 28.1.a) del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, per garantir així la continuïtat de les funcions de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors. I això davant la imminent finalització del mandat 
del president i la vicepresidenta de la Comissió esmentada el proper 25 de novembre de 
2020.

Es té en compte que la regulació d’aquests aspectes mitjançant el procediment 
legislatiu ordinari o d’urgència previst per a la tramitació parlamentària, no arribaria a evitar 
possibles conseqüències no desitjades.

En conseqüència, la necessitat extraordinària i urgent d’aprovar aquest Reial decret llei 
s’inscriu en el judici polític o d’oportunitat que correspon al Govern com a òrgan de direcció 
política de l’Estat (STC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4 i 7; 142/2014, d’11 de setembre, FJ 3), 
i aquesta decisió, sens dubte, suposa una ordenació de prioritats polítiques d’actuació 
(STC 14/2020, de 28 de gener), 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 constitueix un supòsit d’ús abusiu o arbitrari d’aquest instrument 
constitucional (STC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4; 100/2012, de 8 de maig, FJ 8; 237/2012, 
de 13 de desembre, FJ 4, i 39/2013, de 14 de febrer, FJ 5). Al contrari, totes les raons 
exposades justifiquen àmpliament i raonadament l’adopció d’aquesta norma (STC 29/1982, 
de 31 de maig, FJ 3; 111/1983, de 2 de desembre, FJ 5, i 182/1997, de 20 d’octubre, FJ 3).

També s’ha d’assenyalar que aquest Reial decret llei no afecta l’ordenament de les 
institucions bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que 
regula el títol I de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral 
general.

A part d’això, aquest Reial decret llei s’adequa als principis de bona regulació que 
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

D’aquesta manera, es compleix el principi de necessitat, que ha quedat plenament 
justificat. Igualment, es dona compliment als principis de seguretat jurídica, proporcionalitat 
i eficàcia, i es destaca que les mesures que incorpora són congruents amb l’ordenament 
jurídic i incorporen la millor alternativa possible atesa la situació d’excepcionalitat, ja que 
conté la regulació necessària i imprescindible per aconseguir els objectius prèviament 
esmentats.

Quant al principi de transparència, atès que es tracta d’un reial decret llei, la seva 
tramitació està exempta de consulta pública prèvia i dels tràmits d’audiència i informació 
públiques, de conformitat amb l’article 26.11 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern.

Finalment, respecte del principi d’eficiència, no s’imposen més càrregues que les 
estrictament necessàries.

Aquest Reial decret llei consta d’un preàmbul i una part dispositiva, estructurada en 
deu articles, una disposició addicional única, una disposició transitòria única, catorze 
disposicions finals i un annex, i es dicta a l’empara del que disposen l’article 149.1.1a, 6a, 
8a, 10a, 11a, 13a, 14a, 23a i 25a de la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència 
exclusiva sobre les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols 
en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals; la legislació 
mercantil, processal i civil; el règim duaner i aranzelari; comerç exterior, bases de 
l’ordenació del crèdit, banca i assegurances; les bases i la coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica; hisenda general; legislació bàsica sobre protecció del 
medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir 
normes addicionals de protecció i de bases del règim miner i energètic.

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 del ministre de Justícia, de la ministra d’Hisenda, de la 
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ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, i de la vicepresidenta quarta del Govern i ministra 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres a la reunió del dia 17 de novembre de 2020,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Suport a la solvència empresarial

Article 1. Extensió dels terminis de venciment i de carència de les operacions de 
finançament a autònoms i empreses que han rebut un aval públic canalitzat a través 
de l’Institut de Crèdit Oficial.

1. El termini de venciment dels avals alliberats a l’empara del Reial decret llei 8/2020, 
de 17 de març, s’estén per un període addicional màxim de tres anys, sempre que es 
compleixin els requisits que recull aquest article i el venciment total de l’operació avalada 
no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l’operació.

Les entitats de crèdit, els establiments financers de crèdit, les entitats de diner 
electrònic i les entitats de pagament que estiguin operatives en la línia d’avals aprovada 
pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, han d’estendre el termini de venciment de les 
operacions avalades a l’empara del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per un màxim 
de tres anys a sol·licitud del deutor, sempre que el venciment total de l’operació avalada 
no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l’operació.

L’ampliació del venciment de l’aval ha de coincidir amb l’ampliació del venciment del 
préstec avalat.

2. A sol·licitud del deutor que compleixi els requisits que assenyala aquest article, les 
entitats de crèdit, els establiments financers de crèdit, les entitats de diner electrònic i les 
entitats de pagament que estiguin operatives en les línies d’avals aprovades pels reials 
decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 de juliol, han d’augmentar el termini de 
carència en l’amortització del principal de l’operació avalada en un màxim de dotze mesos 
addicionals, si el termini total de carència, tenint en compte la carència inicial, no supera 
els 24 mesos. El capital corresponent a les quotes del període de carència es pot acumular, 
previ acord de les parts, a l’última quota del préstec, es pot prorratejar en les quotes 
restants o es pot amortitzar mitjançant una combinació de tots dos sistemes. A falta 
d’acord, s’ha de prorratejar en les quotes restants.

3. Les entitats de crèdit, els establiments financers de crèdit, les entitats de diner 
electrònic i les entitats de pagament que estiguin operatives en les línies d’avals aprovades 
pels reials decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 de juliol, han de mantenir fins 
al 30 de juny de 2021 els límits de les línies de circulant concedides a tots els deutors que 
compleixin els requisits que assenyala aquest article i gaudeixin d’un préstec avalat a 
l’empara bé del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, o bé del 25/2020, de 3 de juliol.

4. Perquè el deutor pugui sol·licitar l’aplicació de les mesures que preveu l’apartat 
anterior, ha de complir els requisits següents:

a. Que hi hagi hagut una sol·licitud del deutor per a les mesures que descriuen els 
apartats 1 o 2.

b. Que l’operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de 90 
dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l’entitat al mateix 
client.

c. Que el deutor no consti en situació de morositat en la consulta als fitxers de la 
Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) en la data de formalització de 
l’extensió.

d. Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat concedent de l’aval cap 
impagament de l’operació avalada amb el deutor en la data de la formalització de l’extensió.

e. Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal.
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f. Per a l’aplicació de les mesures 1 i 2, que el finançament avalat s’hagi formalitzat 
abans de la data de publicació d’aquest Reial decret llei al «Butlletí Oficial de l’Estat».

g. Que la sol·licitud de les mesures 1 i 2 per part del deutor a l’entitat no sigui més 
tard del 15 de maig de 2021.

h. Que el deutor compleixi, per sol·licitar l’extensió de l’aval, els límits que estableix 
la normativa d’ajudes d’Estat de la Unió Europea.

5. Si el deutor sol·licitant compleix els requisits que preveu l’apartat anterior, les 
entitats financeres han d’aplicar les mesures que preveuen els apartats anteriors d’aquest 
article. Així mateix, les entitats financeres han de complir les obligacions següents:

a. Han d’aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels clients i no 
poden condicionar la modificació de les condicions dels préstecs coberts per l’aval públic 
o la resta de les mesures que preveu aquest article a la contractació per part del client de 
qualssevol altres productes de l’entitat.

b. Els costos dels préstecs que es beneficiïn de les extensions que preveu aquest 
Reial decret llei s’han de mantenir en línia amb els costos carregats abans de l’extensió, i 
únicament es poden incrementar per reflectir un encariment de la remuneració de l’aval.

c. Han d’assenyalar en els seus sistemes de comptabilitat i de gestió del risc la 
modificació dels termes d’aquestes operacions, i si s’escau, les noves condicions, amb la 
finalitat de facilitar-ne la traçabilitat. Posteriorment, han d’incorporar aquesta senyalització 
en la seva declaració a la Central d’Informació de Riscos, i a aquest efecte han de seguir 
les instruccions del Banc d’Espanya.

6. Quan els ajornaments que preveu aquesta norma s’hagin de formalitzar en un 
document públic, l’entitat financera ha d’elevar a públic o requerir la intervenció de l’acord 
de finançament, unilateralment i, si s’escau, la garantia de l’Institut de Crèdit Oficial i altres 
fiadors i avaladors, sempre que el deutor no manifesti expressament la seva voluntat de 
comparèixer davant del notari per a l’atorgament bilateral.

7. Es poden formular davant del Banc d’Espanya les reclamacions derivades del 
presumpte incompliment per les entitats financeres de les disposicions que conté aquest 
article, que han de rebre el mateix tractament que les altres reclamacions la tramitació i 
resolució de les quals corresponen a l’esmentat Banc d’Espanya.

8. Les entitats disposen d’un màxim de 30 dies naturals per resoldre la sol·licitud del 
deutor i, en cas que la sol·licitud sigui estimada, comunicar a l’Institut de Crèdit Oficial la 
sol·licitud de la modificació dels termes de l’aval. La resta d’efectes que recull l’apartat 2 
d’aquest article s’han de fer efectius no més tard del moment a partir del qual es produeixi 
l’ampliació del venciment de l’aval.

9. És possible comunicar a l’Institut de Crèdit Oficial sol·licituds de modificació dels 
termes de l’aval fins a l’1 de juny de 2021. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar d’acord 
amb el procediment que estableixi l’Institut de Crèdit Oficial i es comuniqui a les entitats 
financeres.

10. La resta de condicions per implementar el que conté aquest article, incloent-hi la 
remuneració de l’aval públic, s’han d’establir per acord del Consell de Ministres, sense que 
es requereixi desplegament normatiu posterior per a la seva aplicació.

11. Els avals que recull aquest Reial decret llei han de complir la normativa de la Unió 
Europea en matèria d’ajudes d’Estat. No s’ha de concedir ni ampliar cap aval a l’empara 
d’aquest Reial decret llei fins que no es disposi de l’autorització expressa per a això de la 
Comissió Europea.

Article 2. Formalització en una escriptura pública de l’extensió dels terminis de venciment 
i carència.

1. Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i la inscripció, 
si s’escau, quan hi hagi garantia hipotecària, es bonifiquen en un 50 per cent en els termes 
següents:
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a. Per l’atorgament de l’escriptura es merita l’aranzel corresponent a les escriptures 
de novació hipotecària, previst a la lletra f) de l’apartat 1 del número 1 de l’annex I del Reial 
decret 1426/1989, de 17 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel dels notaris, reduïts al 
50 per cent, sense que es meriti cap quantitat a partir del cinquè foli de matriu i de còpia, 
ja sigui una còpia autoritzada o una còpia simple. En tot cas la suma de tots els aranzels 
notarials aplicables a l’escriptura és d’un mínim de 30 euros i un màxim de 75 euros per 
tots els conceptes.

b. Els drets aranzelaris notarials derivats de la intervenció de pòlisses en què es 
formalitzin, si s’escau, els ajornaments que preveu aquesta norma derivades de qualsevol 
préstec o crèdit sense garantia hipotecària són els que estableix el Decret de 15 de 
desembre de 1950 i es bonifiquen en un 50 per cent.

En tot cas la suma de tots els aranzels notarials aplicables a la pòlissa és d’un mínim 
de 25 euros i un màxim de 50 euros per tots els conceptes, incloent-hi les seves còpies i 
trasllats.

c. Quan hi hagi una garantia real inscriptible, per la pràctica de la inscripció s’aplica 
l’aranzel que preveu, segons que correspongui, en el cas dels registradors de la propietat, 
per a les novacions modificatives, l’article 2.1.g) de l’annex I del Reial decret 1427/1989, 
de 17 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel dels registradors, en el cas dels registradors 
mercantils, de conformitat amb el que preveu l’article 36 de l’Ordre de 19 de juliol de 1999 
per la qual s’aprova l’Ordenança per al Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles. Al 
resultat se li aplica una bonificació del 50 per cent. En tot cas, la suma de tots els aranzels 
registrals aplicables al document és d’un mínim de 24 euros i un màxim de 50 euros per 
tots els conceptes.

2. Quan hi hagi una garantia real inscriptible, les escriptures en les quals s’elevin a 
públic els ajornaments que preveu la present norma queden exemptes de la quota gradual 
de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

3. El que preveuen els apartats anteriors també és aplicable per als supòsits en què, 
amb motiu de la formalització de l’ajornament aquí regulat, es procedeixi a l’elevació a 
públic o la intervenció de l’operació de finançament objecte de l’acord.

Article 3. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat.

1. Excepcionalment, durant l’any 2021, a les societats de capital que preveu l’article 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, se’ls apliquen les mesures següents:

a) En el cas de les societats anònimes, encara que els estatuts no ho hagin previst, 
el consell d’administració pot preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència 
per mitjans telemàtics i el vot a distància en els termes que preveuen els articles 182 i 189 
del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i l’article 521 del mateix text legal, en el cas 
de les societats anònimes cotitzades, així com la celebració de la junta a qualsevol lloc del 
territori nacional.

b) En el cas de les societats de responsabilitat limitada i comanditària per accions, 
encara que els estatuts no ho hagin previst, poden dur a terme la junta general per 
videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que totes les persones que 
hi tinguin dret d’assistència o els qui les representin disposin dels mitjans necessaris, i que 
el secretari de l’òrgan en reconegui la identitat i així ho expressi a l’acta, que ha de remetre 
immediatament a les adreces de correu electrònic.

2. Excepcionalment, durant l’any 2021, encara que els estatuts no ho hagin previst, 
les juntes o assemblees d’associats o de socis de la resta de persones jurídiques de dret 
privat (associacions, societats civils i societats cooperatives) es poden dur a terme per 
videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que totes les persones que 
hi tinguin dret d’assistència o els qui les representin disposin dels mitjans necessaris, i que 
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el secretari de l’òrgan en reconegui la identitat i així ho expressi a l’acta, que ha de remetre 
immediatament a les adreces de correu electrònic.

3. Excepcionalment, durant l’any 2021, encara que els estatuts no ho hagin previst, 
les reunions del patronat de les fundacions es poden dur a terme per videoconferència o 
per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l’òrgan disposin dels 
mitjans necessaris, i que el secretari de l’òrgan en reconegui la identitat i així ho expressi 
a l’acta, que ha de remetre immediatament a les adreces de correu electrònic de cadascun 
dels concurrents.

CAPÍTOL II

Mesures relatives al sector energètic

Article 4. Exempcions temporals relatives als gasoductes de transport amb destinació o 
origen en països no pertanyents a la Unió Europea.

1. El gasoducte de transport de gas natural denominat Medgaz, que transcorre per 
les aigües territorials espanyoles fins a la terminal de recepció situada a Almeria, queda 
exceptuat temporalment del que estableixen els articles 63.3, 63 bis, 63 ter i 70 de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, durant un període de catorze mesos, a 
comptar del 24 de maig de 2020.

2. El gasoducte de transport de gas natural denominat Magrib-Europa, que transcorre 
per les aigües territorials espanyoles fins a la terminal de recepció situada a Tarifa (Cadis), 
queda exceptuat temporalment del que estableixen els articles 63.3, 63 bis, 63 ter i 70 de 
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, durant un període de catorze 
mesos, a comptar del 24 de maig de 2020.

3. Les exempcions temporals que atorguen els apartats precedents es poden veure 
esteses per ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, 
prèvia sol·licitud motivada del titular o titulars, que s’ha de presentar davant l’òrgan 
esmentat amb almenys sis mesos d’antelació a la finalització del període de l’exempció 
temporal atorgada.

Aquestes extensions, si s’escau, s’han d’ajustar, quant al termini i al procediment per 
a la seva aprovació, al que estableix l’article 71 bis de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del 
sector d’hidrocarburs. A aquests efectes, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic pot requerir als titulars tota la documentació que consideri necessària per 
avaluar convenientment la sol·licitud.

Article 5. Ingressos procedents de les subhastes de drets d’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle per a l’exercici 2020.

1. Amb vigència exclusiva per als pressupostos generals de l’Estat aplicables 
l’exercici 2020, quan el 90 per cent de la recaptació efectiva pels ingressos per subhastes 
de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, a què es refereix l’apartat 1.b) de la 
disposició addicional cinquena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2013, superi la quantitat prevista en el crèdit inicial de 
l’aplicació 23.03.000X.737 «A la CNMC per finançar costos del sector elèctric d’acord amb 
l’apartat b) de la disposició addicional segona de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de 
mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica», es pot generar crèdit a l’aplicació 
esmentada fins a un límit d’1.000.000,00 milers d’euros.

2. Amb vigència exclusiva per als pressupostos generals de l’Estat aplicables 
l’exercici 2020, la utilització dels ingressos procedents de les subhastes de drets d’emissió 
de gasos d’efecte d’hivernacle, que preveu l’apartat 2 de la disposició addicional cinquena 
de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2013, s’ha de destinar amb els límits del 10 per cent de la recaptació total i fins a un màxim 
de 100.000,00 milers d’euros per a altres actuacions de lluita contra el canvi climàtic.
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3. Les autoritzacions de les generacions de crèdit que es derivin del que preveuen 
els apartats anteriors i dels corresponents suplements de crèdit en el pressupost de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, s’han de dur a terme per acord de la 
persona titular del Ministeri d’Hisenda durant l’exercici pressupostari 2020.

CAPÍTOL III

Mesures en matèria tributària

Article 6. 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’1 de novembre de 2020 i una vigència fins al 30 d’abril de 2021, 
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 esmentats a 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 7. Aplicació del tipus del 4 per cent de l’impost sobre el valor afegit als lliuraments, 
les importacions i les adquisicions intracomunitàries de mascaretes.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i una vigència fins al 31 
de desembre de 2021, s’aplica el tipus del 4 per cent de l’impost sobre el valor afegit als 
lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de les mascaretes 
quirúrgiques d’un sol ús esmentades a l’Acord de la Comissió Interministerial de Preus 
dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, pel qual es revisen els imports màxims de 
venda al públic, en aplicació del que preveu l’article 94.3 del text refós de la Llei de 
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, publicat per la Resolució de 13 de novembre de 2020, de 
la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i 
Farmàcia.

Article 8. Concessió d’un suplement de crèdit destinat al Ministeri d’Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions.

1. Es concedeix un suplement de crèdit per un import de 6.000.000.000 d’euros a 
l’aplicació pressupostària 19.02.000X.429.06 «Transferència per equilibrar l’impacte en els 
comptes de la Seguretat Social derivat de la COVID-19» del pressupost del Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

2. Aquest suplement de crèdit es finança amb càrrec a deute públic, de conformitat 
amb el que assenyala l’article 46 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018.

Article 9. Concessió d’un crèdit extraordinari destinat al Ministeri de Treball i Economia 
Social.

1. Es concedeix un crèdit extraordinari per un import de 2.300.000.000 d’euros a 
l’aplicació pressupostària 19.03.000X.419 «Per finançar en el pressupost del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal prestacions contributives i quotes de subsidis per desocupació» del 
pressupost del Ministeri de Treball i Economia Social, com a conseqüència de la despesa 
derivada de les mesures adoptades per fer front a la COVID-19 en l’escenari actual de 
pròrroga pressupostària.
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2. Aquest crèdit extraordinari es finança amb càrrec a deute públic, de conformitat 
amb el que assenyala l’article 46 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018.

3. El crèdit extraordinari que es concedeix a l’article anterior ocasiona els següents 
augments en el pressupost de l’organisme autònom 19.101 Servei Públic d’Ocupació 
Estatal:

En el seu pressupost de despeses:

a) A l’aplicació 19.101.251M.480.00 «Contributives, fins i tot obligacions d’exercicis 
anteriors» per un import de 1.603.035.654,67 euros.

b) A l’aplicació 19.101.251M.487.01 «Quotes de beneficiaris del subsidi de 
desocupació, fins i tot obligacions d’exercicis anteriors» per un import de 696.964.345,33 
euros.

En el seu pressupost d’ingressos:

A l’aplicació 19.101.400.00 «Transferència de l’Estat per finançar en el pressupost del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal prestacions contributives i quotes de subsidis per 
desocupació» per un import de 2.300.000.000 d’euros.

Article 10. Aplicació a les administracions territorials de determinades normes de la 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

1. Als efectes de l’aplicació dels articles 111 a 125 i 135 a 146 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
es considera prorrogada per a 2020 la vigència de l’article 99 de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, i se substitueixen les mencions 
a l’any 2016 per l’any 2018 i es consideren els articles 100 a 103, 105 i 106, 108 a 111, 113 
i 115 d’aquesta última norma, en lloc dels preceptes que s’esmenten de la Llei 48/2015, de 
29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.

2. Als efectes de l’aplicació de l’article 121 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es considera 
prorrogada la vigència de la disposició addicional cent onzena de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, i se substitueixen les mencions 
a l’any 2016 per l’any 2018.

Disposició addicional única. Accés de l’Institut de Crèdit Oficial a la CIRBE.

L’Institut de Crèdit Oficial, amb l’objecte d’agilitzar els tràmits relatius a la comprovació 
dels impagats a la CIRBE que li comuniquin les entitats financeres atorgants dels préstecs 
als quals hagi aportat un aval, té dret a obtenir la informació esmentada sobre els riscos de 
les persones físiques o jurídiques, registrats a la CIRBE quan així ho sol·liciti, sense que 
hagi de complir els requisits que estableix l’article 61 de la Llei 44/2002, de 22 de 
novembre, de mesures de reforma del sistema financer, o altres disposicions que 
desenvolupin o complementin aquesta matèria.

Disposició transitòria única. Règim transitori de suspensió de liberalització de 
determinades inversions estrangeres directes efectuades per residents d’altres països 
de la Unió Europea i de l’Associació Europea de Lliure Comerç.

El règim de suspensió de liberalització de determinades inversions estrangeres 
directes a Espanya que regulen els apartats 2 i 5 de l’article 7 bis de la Llei 19/2003, de 4 
de juliol, s’aplica fins al 30 de juny de 2021, a les inversions estrangeres directes sobre 
empreses cotitzades a Espanya, o sobre empreses no cotitzades si el valor de la inversió 
supera els 500 milions d’euros, efectuades per residents d’altres països de la Unió Europea 
i de l’Associació Europea de Lliure Comerç. A aquests efectes, es consideren societats 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 303  Dimecres 18 de novembre de 2020  Secc. I. Pàg. 18

cotitzades a Espanya aquelles les accions de les quals estiguin admeses a negociació, en 
tot o en part, en un mercat secundari oficial espanyol i tinguin el domicili social a Espanya.

Als efectes d’aquest règim transitori, s’entén per inversions estrangeres directes les 
inversions com a conseqüència de les quals l’inversor passi a tenir una participació igual o 
superior al 10 per 100 del capital social de la societat espanyola, o quan com a 
conseqüència de l’operació societària, l’acte o el negoci jurídic s’adquireixi el control 
d’aquesta societat d’acord amb els criteris que estableix l’article 7.2 de la Llei 15/2007, de 
3 de juliol, de defensa de la competència, tant si les efectuen residents de països de la 
Unió Europea i de l’Associació Europea de Lliure Comerç diferents d’Espanya, com si les 
efectuen residents a Espanya la titularitat real dels quals correspongui a residents d’altres 
països de la Unió Europea i de l’Associació Europea de Lliure Comerç. S’entén que hi ha 
aquesta titularitat real quan aquests últims tinguin o controlin en últim terme, directament o 
indirectament, un percentatge superior al 25 % del capital o dels drets de vot de l’inversor, 
o quan per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, de l’inversor.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del 
règim econòmic i fiscal de Canàries.

Es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de 
Canàries, en els termes següents:

U. Es modifica l’apartat 11 de l’article 27, que queda redactat de la manera següent:

«11. Els contribuents a què es refereix aquest article poden portar a terme 
inversions anticipades, que es consideren una materialització de la reserva per a 
inversions que es doti amb càrrec a beneficis obtinguts en el període impositiu en 
què s’efectua la inversió o en els tres posteriors, sempre que es compleixin la resta 
dels requisits que s’hi exigeixen.

Les dotacions esmentades s’han d’efectuar amb càrrec a beneficis obtinguts fins 
al 31 de desembre de 2021.

La materialització i el seu sistema de finançament s’han de comunicar 
conjuntament amb la declaració de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda 
de no residents o l’impost sobre la renda de les persones físiques del període 
impositiu en què s’efectuïn les inversions anticipades.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 29, que queda redactat de la manera següent:

«2. No obstant això, l’autorització de la inscripció en el Registre oficial d’entitats 
de la Zona Especial Canària té com a límit el 31 de desembre de l’any 2021.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs.

La Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, queda modificada de la 
manera següent:

U. S’afegeix el paràgraf següent al final de l’article 58, epígraf a):

«Els gestors de xarxa de transport poden mantenir i subscriure acords tècnics 
sobre qüestions relatives a la gestió de gasoductes de transport entre Espanya i 
països no pertanyents a la Unió Europea, sempre que aquests acords siguin 
compatibles amb la normativa del mercat interior de gas natural i amb les circulars i 
resolucions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Els acords 
esmentats s’han de notificar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.»
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Dos. L’apartat 1 de l’article 63 quater queda modificat de la manera següent:

«1. Les empreses propietàries d’instal·lacions de la xarxa troncal de 
gasoductes que no compleixin els requisits de separació d’activitats que estableix 
l’article 63.3, i que abans del 3 de setembre de 2009 eren propietàries de les 
instal·lacions esmentades, així com les que abans del 23 de maig de 2019 eren 
propietàries d’instal·lacions d’interconnexió amb països no membres de la Unió 
Europea, poden optar per cedir-ne la gestió a un gestor de xarxa independent.

A aquests efectes han de proposar un gestor de xarxa independent entre les 
empreses que hagin obtingut la certificació de compliment dels requisits de 
separació d’activitats de transport i n’han de sol·licitar al titular del Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic l’aprovació. La designació esmentada 
està supeditada a l’aprovació de la Comissió Europea i pot ser denegada en cas que 
el gestor de xarxa independent no compleixi algun dels requisits establerts en 
aquesta Llei i la seva normativa de desplegament.»

Tres. l’article 71 queda redactat en els termes següents:

«Article 71. Exempció d’obligació d’accés de tercers.

1. Es pot sol·licitar l’exempció de l’obligació d’accés de tercers a la qual es 
refereix l’apartat 6 de l’article 70, sempre que compleixin les condicions següents:

a) La inversió ha de reforçar la competència en el subministrament de gas i 
potenciar la seguretat de subministrament.

b) El nivell de risc inherent a la inversió és tal que aquesta no es portaria a 
terme si no es concedís l’exempció.

c) La infraestructura ha de ser propietat d’una entitat diferent, almenys en la 
personalitat jurídica, dels transportistes en les xarxes dels quals s’hagi de construir 
la infraestructura.

d) S’han de cobrar cànons als usuaris de la infraestructura.
e) L’exempció no ha de ser perjudicial per a la competència en els mercats 

pertinents que probablement es vegin afectats per la inversió, ni per al funcionament 
efectiu del mercat interior del gas natural de la Unió, ni tampoc per al funcionament 
eficient de les xarxes regulades afectades o per a la seguretat de subministrament 
de gas natural dins de la Unió.

L’exempció de l’accés de tercers es pot referir a la totalitat o part de la capacitat 
de la nova infraestructura o de la infraestructura existent la capacitat de la qual 
s’augmenta.

2. A aquests efectes el titular de la instal·lació ha de sol·licitar l’exempció al 
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que n’ha de requerir un 
informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de remetre a la 
Comissió Europea una còpia de les sol·licituds d’exempció rebudes i ha d’analitzar 
cada cas en particular, i prendre en consideració, entre altres aspectes, la capacitat 
addicional que s’hagi de construir o la modificació de la capacitat existent, el termini 
previst del projecte i les circumstàncies del sector gasista. En el seu informe, la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hi ha de proposar condicions en 
relació amb la durada de l’exempció i l’accés no discriminatori a la infraestructura.

Així mateix, en el seu informe, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència hi ha de proposar les normes i els mecanismes de gestió i assignació 
de la capacitat. En tot cas, s’ha de dur a terme una consulta prèvia a tots els 
possibles usuaris en relació amb el seu interès per contractar la nova capacitat 
abans d’efectuar-ne l’assignació, incloent-hi la capacitat per a ús propi. Els resultats 
d’aquesta consulta prèvia els ha de tenir en compte la Comissió Nacional dels 
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Mercats i la Competència en l’avaluació del compliment dels criteris que estableix 
l’apartat 1 d’aquest article.

La capacitat no utilitzada s’ha d’oferir en el mercat de manera transparent, 
objectiva i no discriminatòria, i els usuaris de la infraestructura tenen dret a vendre 
la capacitat contractada en el mercat secundari.

3. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, abans d’adoptar el 
seu informe final sobre l’exempció, ha de consultar:

a) les autoritats reguladores nacionals dels estats membres els mercats dels 
quals probablement es vegin afectats per la nova infraestructura, i

b) les autoritats competents de tercers països, quan la infraestructura en 
qüestió estigui connectada amb la xarxa de la Unió Europa sota la jurisdicció d’un 
Estat membre, i tingui el seu origen o fi en un o més països no pertanyents a la Unió 
Europea.

Quan les autoritats consultades del tercer país no responguin a la consulta en el 
termini de dos mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot 
continuar amb la tramitació de l’exempció.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’elevar l’informe, 
juntament amb tota la documentació que consti a l’expedient, al titular del Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que ha de resoldre mitjançant 
una ordre que s’ha de publicar al “Butlletí Oficial de l’Estat”. Així mateix, aquesta 
ordre, juntament amb l’informe adoptat per la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, s’han de publicar en el lloc d’internet de l’organisme esmentat.

4. L’ordre d’exempció s’ha de notificar a la Comissió Europea juntament amb 
tota la informació pertinent que hi estigui relacionada, als efectes de l’article 36.9 de 
la Directiva 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol, i, si 
s’escau, s’ha d’adaptar, o revocar, segons quina sigui la decisió que adopti la 
Comissió en virtut de l’article esmentat.

5. La decisió d’exempció aprovada per la Comissió Europea deixa de tenir 
efectes al cap de dos anys de la seva aprovació si, aleshores, no s’ha iniciat la 
construcció de la infraestructura, i al cap de cinc anys de la seva aprovació si, 
aleshores, la infraestructura no està operativa, llevat que la Comissió Europea 
decideixi que els retards estan motivats.

6. En els casos en què la infraestructura per a la qual s’ha sol·licitat l’exempció 
estigui ubicada en el territori de més d’un Estat membre de la Unió Europea, cal 
atenir-se al que disposa l’article 36.4 de la Directiva 2009/73/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 13 de juliol.»

Quatre. S’inclou un nou article 71.bis amb la redacció següent:

«Article 71 bis. Exempcions relatives als gasoductes de transport amb destinació 
o origen en països no pertanyents a la Unió Europea.

1. Els gasoductes de transport amb destinació o origen en països no 
pertanyents a la Unió Europea la construcció dels quals hagi finalitzat abans del 23 
de maig de 2019 poden quedar exceptuats del que estableixen els articles 63.3, 63 
bis, 63 ter i 70 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, durant 
un període màxim de 20 anys a comptar del 24 de maig de 2020, prorrogables en 
casos degudament justificats, de conformitat amb el que preveu l’apartat 3.

2. Els titulars dels gasoductes de transport amb destinació o origen en països 
no pertanyents a la Unió Europea poden sol·licitar l’exempció que esmenta l’apartat 
primer al titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, 
sempre que es justifiqui per raons objectives, com ara permetre la recuperació de la 
inversió efectuada, per motius de seguretat del subministrament, el funcionament 
efectiu del mercat interior del gas a la Unió Europea i quan l’exempció no sigui 
perjudicial per a la competència.
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3. El titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha 
de resoldre, amb l’informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència en relació amb l’eventual impacte sobre la competència o el 
funcionament efectiu del mercat interior del gas a la Unió Europea, amb l’atorgament 
o la denegació de l’exempció en funció de la verificació del compliment de les raons 
objectives que esmenta el paràgraf anterior. La resolució de la pròrroga d’exempció 
pot establir limitacions que contribueixin a aconseguir els objectius esmentats.

4. L’exempció que estableixen els apartats precedents no implica la inclusió de 
les instal·lacions en el règim retributiu del sector de gas natural.

La capacitat no utilitzada s’ha d’oferir en el mercat de manera transparent, 
objectiva i no discriminatòria, i els usuaris de les infraestructures tenen dret a vendre 
la capacitat contractada en el mercat secundari.

5. Els titulars de les instal·lacions exceptuades en aquesta disposició han de 
remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, i al Ministeri per 
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, un informe anual amb el detall de la 
utilització de la capacitat de gasoducte durant l’any natural immediatament anterior, 
les empreses que han accedit a les instal·lacions, amb les quantitats transportades 
per cadascuna, i els preus d’accés, així com qualsevol altra informació que els 
organismes esmentats sol·licitin. L’informe esmentat s’ha de remetre abans que 
finalitzi el primer trimestre de cada any.

Transcorregut un any de l’atorgament de l’exempció, els titulars de les 
instal·lacions exceptuades en aquesta disposició han de remetre al Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic un calendari d’actuacions per garantir el 
ple compliment del que estableixen els articles 63.3, 63 bis, 63 ter i 70 de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, abans que finalitzi el període de l’exempció.

6. Els titulars de les instal·lacions han de portar comptes separats de les 
activitats de transport i comercialització i han d’incloure els comptes a l’informe 
anual al qual fa referència l’apartat anterior.»

Cinc. S’afegeix una nova disposició addicional trenta-setena, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional trenta-setena. Acords amb països no pertanyents a la Unió 
Europea en relació amb els gasoductes de transport.

A les negociacions entre Espanya i països no pertanyents a la Unió Europea, 
relatives a la modificació, l’ampliació o la subscripció d’acords relatius a la gestió de 
gasoductes de transport sobre afers que recaiguin en l’àmbit d’aplicació de la 
Directiva 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol, s’hi ha 
d’actuar d’acord amb el que disposa l’article 49 ter de la Directiva esmentada.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre 
introducció de l’euro.

Es modifica l’article 25 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de 
l’euro, que queda redactat de la manera següent:

«Article 25. El bescanvi a partir de l’1 de juliol de 2002.

A partir de l’1 de juliol de 2002 el bescanvi dels bitllets i les monedes denominats 
en pessetes per bitllets i monedes en euros l’ha de portar a terme exclusivament el 
Banc d’Espanya, amb el corresponent arrodoniment previ de conformitat amb el que 
disposa l’article 11 d’aquesta Llei. El període de canvi de bitllets i monedes de 
pessetes a euros en el Banc d’Espanya finalitza el 30 de juny de 2021. Després 
d’aquesta data no és possible efectuar el bescanvi de bitllets i monedes de pessetes 
a euros.»
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Disposició final quarta. Modificació de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic 
dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior.

Es modifica la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de 
capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior, en els termes que s’indiquen a 
continuació:

U. Es modifica el primer paràgraf de l’article 7 bis.1, que queda redactat en els termes 
següents:

«Als efectes del que estableix aquest article es consideren inversions 
estrangeres directes a Espanya totes les inversions com a conseqüència de les 
quals l’inversor passi a tenir una participació igual o superior al 10 per 100 del capital 
social de la societat espanyola, o quan com a conseqüència de l’operació societària, 
l’acte o el negoci jurídic s’adquireixi el control d’aquesta societat d’acord amb els 
criteris que estableix l’article 7.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència, sempre que hi concorri una d’aquestes circumstàncies.»

Dos. S’elimina l’últim paràgraf de l’article 7 bis.1.
Tres. Es modifiquen el primer paràgraf i les lletres b), c) i e) de l’article 7 bis.2 de la 

Llei 19/2003, de 4 de juliol, amb la redacció següent:

«2. Queda suspès el règim de liberalització de les inversions estrangeres 
directes a Espanya, que s’efectuïn en els sectors que s’esmenten a continuació i 
que afectin l’ordre públic, la seguretat pública i la salut pública:»

(…)
«b) Tecnologies crítiques i de doble ús, tecnologies clau per al lideratge i la 

capacitació industrial, i tecnologies desenvolupades a l’empara de programes i 
projectes d’un interès particular per a Espanya, incloses les telecomunicacions, la 
intel·ligència artificial, la robòtica, els semiconductors, la ciberseguretat, les 
tecnologies aeroespacials, de defensa, d’emmagatzematge d’energia, quàntica i 
nuclear, les nanotecnologies, les biotecnologies, els materials avançats i els 
sistemes de fabricació avançats.»

«c) Subministrament d’entrades fonamentals, en particular energia, entenent 
per tals les que són objecte de regulació a la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric, i a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, o les 
referides a serveis estratègics de connectivitat o a primeres matèries, així com a la 
seguretat alimentària.»

(…)
«e) Mitjans de comunicació, sense perjudici que els serveis de comunicació 

audiovisual en els termes que defineix la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la 
comunicació audiovisual, es regeixen pel que disposa la Llei esmentada.»

Quatre. Es modifica la lletra a) de l’article 7 bis.3, que passa a estar redactada de la 
manera següent:

«a) si l’inversor estranger està controlat directament o indirectament pel 
govern, inclosos els organismes públics o les forces armades, d’un tercer país i als 
efectes de determinar l’existència d’aquest control s’apliquen els criteris que 
estableix l’article 7.2 de la Llei de defensa de la competència.»

Cinc. Es modifica la lletra c) de l’article 7 bis. 3, que queda redactada de la manera 
següent:

«c) si hi ha un risc greu que l’inversor estranger exerceixi activitats delictives o 
il·legals, que afectin la seguretat pública, l’ordre públic o la salut pública a Espanya.»
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Sis. S’introdueix un nou apartat 6 a l’article 7 bis, amb la redacció següent:

«6. El Govern pot establir per reglament les categories d’operació i els imports 
per sota dels quals les operacions d’inversió directa estrangera queden exemptes 
de sotmetre’s al règim d’autorització prèvia, per la seva repercussió nul·la o escassa 
en els béns jurídics protegits per aquest article. Així mateix, es pot delimitar per 
reglament la definició dels sectors que consten a l’apartat 2, als efectes de l’aplicació 
de la present Llei.

Es faculta la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme per dictar les normes 
necessàries per a la correcta execució i aplicació de les disposicions de 
desplegament que dicti el Govern en desplegament i execució d’aquest article.»

Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost 
sobre societats.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2020, 
es modifica l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost 
sobre societats, que queda redactat de la manera següent:

«2. Els productors registrats en el Registre administratiu d’empreses 
cinematogràfiques de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que 
s’encarreguin de l’execució d’una producció estrangera de llargmetratges 
cinematogràfics o d’obres audiovisuals que permetin la confecció d’un suport físic 
previ a la seva producció industrial seriada, tenen dret a la deducció que preveu 
aquest apartat per les despeses efectuades en el territori espanyol.

La base de la deducció està constituïda per les despeses següents efectuades 
en el territori espanyol directament relacionades amb la producció:

1r Les despeses de personal creatiu, sempre que tingui residència fiscal a 
Espanya o en algun Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 
100.000 euros per persona.

2n Les despeses derivades de l’ús d’indústries tècniques i altres proveïdors.

L’import de deducció és:

a) Del 30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció i del 25 per 
cent sobre l’excés d’aquest import.

La deducció s’aplica sempre que les despeses efectuades en el territori espanyol 
siguin, almenys, d’1 milió d’euros. No obstant això, en el supòsit de produccions 
d’animació aquestes despeses han de ser, almenys, de 200.000 euros.

L’import d’aquesta deducció no pot ser superior a 10 milions d’euros per cada 
producció efectuada.

L’import d’aquesta deducció, conjuntament amb la resta d’ajudes percebudes 
per l’empresa contribuent, no pot superar el 50 per cent del cost de producció.

b) Del 30 per cent de la base de la deducció, quan el productor s’encarregui de 
l’execució de serveis d’efectes visuals i les despeses efectuades en el territori 
espanyol siguin inferiors a 1 milió d’euros.

L’import d’aquesta deducció no pot superar l’import que estableix el Reglament 
(UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació 
dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes 
de minimis.

La deducció que preveu aquest apartat queda exclosa del límit a què es refereix 
l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 39 d’aquesta Llei. Als efectes del càlcul del 
límit esmentat, no es computa aquesta deducció.

Reglamentàriament es poden establir els requisits i les obligacions per tenir dret 
a la pràctica d’aquesta deducció.»
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Disposició final sisena. Modificació del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.

U. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 28 del text refós de la Llei del 
mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, que queda 
redactada de la manera següent:

«a) Perquè finalitzi el període per al qual va ser nomenat, cas en què ha de 
continuar en l’exercici de les seves funcions fins al nomenament de qui l’hagi de 
succeir.»

Dos. Es modifica l’apartat 3 de l’article 77 del text refós de la Llei del mercat de 
valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, que queda redactada de 
la manera següent:

«3. Quan la capitalització de les accions que s’estiguin negociant 
exclusivament en un sistema multilateral de negociació superi els mil milions 
d’euros durant un període continuat superior a sis mesos, l’entitat emissora ha de 
sol·licitar l’admissió a negociació en un mercat regulat en el termini de nou mesos. 
L’entitat rectora del sistema multilateral de negociació ha de vetllar pel compliment 
d’aquesta obligació.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors pot fixar els termes en què 
s’eximeixin de l’obligació anterior les societats de naturalesa estrictament financera 
o d’inversió, com les que regulen la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions 
d’inversió col·lectiva, la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les 
entitats de capital de risc, altres entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i les 
societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i per la qual es 
modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, o la 
Llei 11/2009, de 26 d’octubre, per la qual es regulen les societats anònimes 
cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari.»

Disposició final setena. 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. L’apartat 2 de 
l’article 29 queda redactat de la manera següent:

«2. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital pot concedir avals 
per un import màxim de 100.000 milions d’euros, fins al 30 de juny de 2021. Les 
condicions aplicables i els requisits a complir, incloent-hi el termini màxim per 
sol·licitar l’aval, s’han d’establir per acord del Consell de Ministres, sense que es 
requereixi desplegament normatiu posterior per a la seva aplicació.»

Disposició final vuitena. Modificació del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual 
s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació 
econòmica.

Amb efectes des de la seva entrada en vigor, el Reial decret llei 23/2020, de 23 de 
juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació 
econòmica, queda modificat de la manera següent:
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U. Es modifica l’article 7, que queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Increment de la deducció en l’impost sobre societats per activitats 
d’innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la 
indústria de l’automoció.

1. En l’àmbit de la deducció per activitats d’innovació tecnològica que regula 
l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre 
societats, i amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 
i 2021, el percentatge de deducció al qual es refereix la lletra c) de l’esmentat apartat 
2 s’incrementa en 38 punts percentuals per a les despeses efectuades en projectes 
iniciats a partir del 25 de juny de 2020 consistents en l’exercici d’activitats d’innovació 
tecnològica el resultat de les quals sigui un avenç tecnològic en l’obtenció de nous 
processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o 
millores substancials dels ja existents.

2. Poden aplicar aquest increment els contribuents que tinguin la consideració 
de petites i mitjanes empreses d’acord amb el que disposa l’annex I del Reglament 
(UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren 
determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació 
dels articles 107 i 108 del Tractat.

En el cas de contribuents que no tinguin la consideració que assenyala el 
paràgraf anterior, l’increment que preveu l’apartat 1 és de 3 punts percentuals. 
Aquests contribuents poden aplicar la deducció sempre que es compleixin els 
requisits següents:

a) Que col·laborin de manera efectiva amb una petita o mitjana empresa en 
l’exercici de les activitats objecte d’aquesta deducció. A aquests efectes, s’entén per 
col·laboració efectiva la col·laboració entre almenys dues entitats no vinculades per 
a l’intercanvi de coneixements o tecnologia, o per assolir un objectiu comú sobre la 
base de la divisió del treball, en què les parts implicades defineixen conjuntament 
l’àmbit del projecte en col·laboració, contribueixen a la seva aplicació i en 
comparteixen els riscos i els resultats; una o diverses de les parts poden suportar la 
totalitat dels costos del projecte i alliberar així altres parts dels seus riscos financers; 
la recerca sota contracte i la prestació de serveis de recerca no es consideren 
formes de col·laboració.

b) Que les petites i mitjanes empreses amb les quals col·laborin assumeixin, 
almenys, el 30 per cent de les despeses del projecte que formin part de la base 
d’aquesta deducció.

L’import de la deducció que es correspongui amb l’increment que preveu aquest 
article no pot ser superior a 7,5 milions d’euros per cada projecte desenvolupat pel 
contribuent. A més, l’import de la deducció esmentada, conjuntament amb la resta 
d’ajudes percebudes pel contribuent, no pot superar el 50 per cent del cost del 
projecte que hagi estat objecte de subvenció, o el 15 per cent en el cas de 
contribuents que no tinguin la consideració de petites o mitjanes empreses d’acord 
amb el que disposa l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 
17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes 
compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

3. Per aplicar l’increment que preveu aquest article:

a) S’han de complir les condicions que preveuen el capítol I i l’article 29, 
excepte pel que fa a la base de la deducció, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de 
la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories 
d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del 
Tractat.

b) És necessari que l’entitat hagi obtingut un informe motivat sobre la 
qualificació de l’activitat d’innovació tecnològica el resultat de la qual sigui un avenç 
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tecnològic en l’obtenció de nous processos o millores substancials dels ja existents, 
en els termes que estableix la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei 27/2014, 
de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.»

Dos. Es modifica la disposició final quarta, que queda redactada de la manera 
següent:

«Disposició final quarta. Modificació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 
l’impost sobre societats, sobre llibertat d’amortització en inversions efectuades 
en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

Amb efectes per a les inversions efectuades en els períodes impositius que 
concloguin entre el 2 d’abril de 2020 i el 30 de juny de 2021, s’introdueix una nova 
disposició addicional setzena a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost 
sobre societats, amb la redacció següent:

“Disposició addicional setzena. Llibertat d’amortització en inversions efectuades 
en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

1. Les inversions en elements nous de l’immobilitzat material que impliquin la 
sensorització i monitorització de la cadena productiva, així com la implantació de 
sistemes de fabricació basats en plataformes modulars o que redueixin l’impacte 
ambiental, afectes al sector industrial d’automoció, posats a disposició del 
contribuent i que entrin en funcionament entre el 2 d’abril de 2020 i el 30 de juny de 
2021, es poden amortitzar lliurement en els períodes impositius que concloguin 
entre el 2 d’abril de 2020 i el 30 de juny de 2021 sempre que, durant els 24 mesos 
següents a la data d’inici del període impositiu en què els elements adquirits entrin 
en funcionament, la plantilla mitjana total de l’entitat es mantingui respecte de la 
plantilla mitjana de l’any 2019.

Els immobles no es poden acollir a la llibertat d’amortització que regula aquesta 
disposició.

La quantia de la inversió que es pot beneficiar del règim de llibertat d’amortització 
és com a màxim de 500.000 euros.

Per calcular la plantilla mitjana total de l’entitat s’han de prendre les persones 
ocupades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada 
contractada en relació amb la jornada completa.

2. Per a l’aplicació de la llibertat d’amortització que regula aquesta disposició, 
els contribuents han d’aportar un informe motivat emès pel Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme per qualificar la inversió del contribuent d’apta. Aquest informe té 
caràcter vinculant per a l’Administració tributària.

L’informe l’ha de sol·licitar el contribuent dins dels dos mesos següents a 
l’entrada en funcionament de l’element i l’ha d’emetre l’òrgan competent en un 
termini màxim de dos mesos des de la recepció de la sol·licitud. En tot cas, per a les 
inversions en elements que hagin entrat en funcionament des del 2 d’abril fins al 18 
de novembre de 2020, l’informe esmentat es pot sol·licitar fins al 18 de gener de 
2021.

El procediment d’emissió per part del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 
dels informes motivats a què es refereix aquest apartat s’ha de regular, en allò que 
li sigui aplicable i no s’oposi al que estableix aquesta disposició, pel que disposa el 
Reial decret 1432/2003, de 21 de novembre, pel qual es regula l’emissió pel Ministeri 
de Ciència i Tecnologia d’informes motivats relatius al compliment de requisits 
científics i tecnològics, als efectes de l’aplicació i la interpretació de deduccions 
fiscals per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica.

Si en el moment de presentar la declaració de l’impost sobre societats el 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme no ha emès l’informe a què es refereix aquest 
apartat per una causa no imputable al contribuent, aquest pot aplicar amb caràcter 
provisional la llibertat d’amortització que preveu aquesta disposició sempre que hagi 
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sol·licitat l’informe esmentat dins del termini de sol·licitud abans indicat. En cas que 
el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme no consideri apta la inversió, el contribuent 
ha d’ingressar, juntament amb la quota corresponent al període impositiu en què es 
notifiqui l’informe esmentat, l’import de la quota íntegra que hagi correspost a la 
quantitat deduïda en excés més els interessos de demora corresponents.

3. En el supòsit que s’incompleixi l’obligació de manteniment de la plantilla en 
els termes que estableix l’apartat 1 d’aquesta disposició, s’ha de procedir a ingressar 
la quota íntegra que hagi correspost a la quantitat deduïda en excés més els 
interessos de demora corresponents. L’ingrés de la quota íntegra i dels interessos 
de demora s’ha d’efectuar conjuntament amb l’autoliquidació corresponent al 
període impositiu en què s’hagi incomplert l’obligació.

4. Les entitats a les quals, d’acord amb el que estableix l’article 101 d’aquesta 
Llei, els siguin aplicables els incentius fiscals per a les petites empreses que preveu 
el capítol XI del títol VII d’aquesta Llei, poden optar entre aplicar el règim de llibertat 
d’amortització que preveu l’article 102 d’aquesta Llei o aplicar el règim de llibertat 
d’amortització que regula aquesta disposició.

5. Aquesta mesura s’acull al Marc nacional temporal relatiu a les mesures 
d’ajuda destinades a donar suport a l’economia en el context de l’actual brot de 
COVID-19, després de les decisions de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 
2 d’abril de 2020, SA.57019 (2020/N), de 24 d’abril de 2020, i SA.58778 (2020/N), 
de 22 d’octubre de 2020.”»

Disposició final novena. Modificació del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de 
mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació.

Es modifica el Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar 
suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«1. Amb la finalitat de fomentar la recuperació econòmica del país, el Ministeri 
d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha d’atorgar avals al finançament concedit 
per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms per atendre, 
principalment, les seves necessitats financeres derivades de la realització de noves 
inversions. Els avals també es poden destinar a pagarés incorporats al mercat 
alternatiu de renda fixa (MARF).»

Dos. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«2. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital pot concedir avals 
per un import màxim de 40.000 milions d’euros, fins al 30 de juny de 2021. Les 
condicions aplicables i els requisits a complir, incloent-hi el termini màxim per 
sol·licitar l’aval, s’han d’establir per acord del Consell de Ministres, sense que es 
requereixi desplegament normatiu posterior per a la seva aplicació.»

Disposició final desena. Modificació de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures 
processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de 
justícia.

U. Es modifica l’apartat 2, s’afegeixen dos nous apartats 3 i 4, i es renumera 
l’apartat 3, que passa a ser l’apartat 5, de l’article 3 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, 
de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de 
l’Administració de justícia, que passa a tenir la redacció següent:

«2. El jutge ha de traslladar al concursat totes les sol·licituds de declaració de 
l’incompliment del conveni que presentin els creditors fins al 31 d’octubre de 2020, 
però no les ha d’admetre a tràmit fins que transcorrin tres mesos a comptar de la 
data esmentada. Durant aquests tres mesos el concursat pot presentar una proposta 
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de modificació del conveni, que s’ha de tramitar amb prioritat a la sol·licitud de 
declaració d’incompliment.

3. Així mateix, el jutge ha de traslladar al concursat totes les sol·licituds de 
declaració de l’incompliment del conveni que presentin els creditors entre el 31 
d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, però no les ha d’admetre a tràmit fins 
que transcorrin tres mesos a comptar de l’última data indicada. Durant aquests tres 
mesos el concursat pot presentar una proposta de modificació del conveni, que s’ha 
de tramitar amb prioritat a la sol·licitud de declaració d’incompliment.

4. En el supòsit que entre el 31 d’octubre de 2020 i l’entrada en vigor del 
present Reial decret llei els creditors hagin presentat sol·licituds de declaració 
d’incompliment del conveni i aquestes s’hagin admès a tràmit, s’ha de suspendre la 
tramitació del procediment per un termini de tres mesos a comptar de la data de 
suspensió. Si durant aquests tres mesos el concursat presenta una proposta de 
modificació del conveni, el jutge ha d’arxivar el procediment de sol·licitud 
d’incompliment admès a tràmit i tramitar amb prioritat la proposta de modificació del 
conveni.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 i s’afegeix un nou paràgraf a l’article 5, que passa a tenir 
la redacció següent:

«2. El jutge ha de traslladar al deutor totes les sol·licituds de declaració 
d’incompliment de l’acord de refinançament que presentin els creditors fins al 31 
d’octubre de 2020, però no les ha d’admetre a tràmit fins que transcorri un mes a 
comptar de la data esmentada. Durant aquest mes el deutor pot posar en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració de concurs que ha iniciat o 
pretén iniciar negociacions amb creditors per modificar l’acord que tingui en vigor 
homologat o per assolir-ne un altre de nou, encara que no hagi transcorregut un any 
des de l’anterior sol·licitud d’homologació. Si dins dels tres mesos següents a la 
comunicació al jutjat, el deutor no ha assolit un acord de modificació del que tingui 
en vigor o un altre de nou, el jutge ha d’admetre a tràmit les sol·licituds de declaració 
d’incompliment presentades pels creditors.

Així mateix, el jutge ha de traslladar al deutor totes les sol·licituds de declaració 
d’incompliment de l’acord de refinançament que presentin els creditors entre el 31 
d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, però no les ha d’admetre a tràmit fins 
que transcorri un mes a comptar de l’última data indicada. Durant aquest mes el 
deutor pot posar en coneixement del jutjat competent per a la declaració de concurs 
que ha iniciat o pretén iniciar negociacions amb creditors per modificar l’acord que 
tingui en vigor homologat o per assolir-ne un altre de nou, encara que no hagi 
transcorregut un any des de l’anterior sol·licitud d’homologació. Si dins dels tres 
mesos següents a la comunicació al jutjat, el deutor no ha aconseguit un acord de 
modificació del que tenia en vigor o un altre de nou, el jutge ha d’admetre a tràmit 
les sol·licituds de declaració d’incompliment presentades pels creditors.»

Tres. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 6, que passen a tenir la redacció 
següent:

«Article 6. Règim especial de la sol·licitud de declaració del concurs de creditors.

1. Fins al 14 de març de 2021, inclusivament, el deutor que estigui en estat 
d’insolvència no té el deure de sol·licitar la declaració de concurs, independentment 
de si ha comunicat al jutjat competent l’obertura de negociacions amb els creditors 
per assolir un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o 
adhesions a una proposta anticipada de conveni.

2. Fins al 14 de març de 2021, inclusivament, els jutges no han d’admetre a 
tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’hagin presentat des del 14 de març 
de 2020. Si fins al 14 de març de 2021, inclusivament, el deutor ha presentat una 
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sol·licitud de concurs voluntari, aquesta s’ha d’admetre a tràmit amb preferència, 
encara que sigui d’una data posterior a la sol·licitud de concurs necessari.»

Disposició final onzena. Títols competencials.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposen l’article 149.1.1a, 6a, 8a, 
10a, 11a, 13a, 14a, 23a i 25a de la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència 
exclusiva sobre les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols 
en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals; la legislació 
mercantil, processal i civil; el règim duaner i aranzelari; comerç exterior, bases de 
l’ordenació del crèdit, banca i assegurances; les bases i la coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica; hisenda general; legislació bàsica sobre protecció del 
medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir 
normes addicionals de protecció i de bases del règim miner i energètic, respectivament.

Disposició final dotzena. Incorporació de normes del dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret llei es completa la incorporació a l’ordenament jurídic 
espanyol de la Directiva 2019/692 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 
2019, per la qual es modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normes comunes per al mercat 
interior de gas natural.

Disposició final tretzena. Desplegament reglamentari i habilitació normativa.

S’habilita el Govern per aprovar totes les disposicions que siguin necessàries per al 
desplegament, l’aplicació i l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final catorzena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», llevat del que disposa l’article 6.

Madrid, 17 de novembre de 2020.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANNEX

Relació de béns als quals es refereix l’article 6

Nom del producte Descripció del bé/producte Codi NC

1 Productes sanitaris.

Respiradors per a cures intensives i subintensives. ex 9019 20 00

Ventiladors (aparells per a la respiració artificial)
Divisors de flux.

ex 9019 20 00
ex 9019 20

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

Oxigenació per membrana extracorpòria. ex 9019 20 00

2 Monitors. Monitors multiparàmetre, incloses versions portàtils.

ex 8528 52 91

ex 8528 52 99

ex 8528 59 00
ex 8528 52 10

3 Bombes.

– Bombes peristàltiques per a nutrició externa
– Bombes infusió 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 ventilació mecànica no invasiva CPAP/NIV. ex 9019 20 00

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
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Nom del producte Descripció del bé/producte Codi NC

11
Estacions de monitorització Aparells de 
monitorització de pacients-Aparells 
d’electrodiagnòstic.

Estacions centrals de monitorització per a cures intensives
Oxímetres de pols.

ex 9018 90
ex 9018 19

– 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 dels 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

18 Ulleres. Ulleres de protecció grans i petites (goggles). ex 9004 90 10
ex 9004 90 90
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Nom del producte Descripció del bé/producte Codi NC

19

Granotes
Bates impermeables –diversos tipus– 
diferents mides
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. ex 9025 11 20

Termòmetres digitals, o termòmetres infrarojos per a 
mesurament sobre el front. ex 9025 19 00

23 Sabó per al rentat de mans.

Sabó i productes orgànics tensioactius i preparats per al 
rentat de 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 vol. 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 vol. 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
– Equip d’hisops i mitjà de transport viral.

ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00
ex 3002 90 90
ex 3821 00

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

Instrumental utilitzat en els 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. – Remdesivir
– Dexametasona.

ex 2934 99 90
ex 2937 22 00
ex 3003 39 00
ex 3003 90 00
ex 3004 32 00
ex 3004 90 00

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

ex 8419 90 15

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
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Nom del producte Descripció del bé/producte Codi NC

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

42 Fluxímetre, fluxòmetre de tub Thorpe per 
subministrar oxigen 0-15 l/min.

El fluxòmetre de tub Thorpe està compost de ports 
d’entrada i sortida, un regulador, una vàlvula i un tub de 
mesurament cònic transparent. Serveix per connectar-lo 
amb diverses fonts de gasos mèdics, com un sistema 
centralitzat, cilindres (bombones), concentradors o 
compressors. Versions de fluxímetre (fluxòmetre) ordinari 
(absolut, no compensat) i de pressió compensada, 
adequades per a rangs de flux específics.

ex 9026 80 20
ex 9026 80 80
ex 9026 10 21
ex 9026 10 81

43 Detector de CO2 colorimètric d’espiració. Mida compatible amb el tub endotraqueal de nens i adult. 
D’un sol ús. ex 9027 80

44 Pel·lícula o plaques de raigs X.
Plana sensibilitzada i sense impressionar. ex 3701 10 00

En rotllos
Sensibilitzada i sense impressionar. ex 3702 10 00
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