
 
 

 
 

  

 

  

    

 

 

  

 

 

 

Barcelona, 25 de març de 2021 

 

 

 

 

El Govern Estatal ha aprovat recentment el Reial Decret-llei 5/2021 de mesures 

extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la 

COVID-19. Aquest RDL contempla un conjunt d’ajudes directes a autònoms i empreses, 

aprovades amb la finalitat de recolzar la seva solvència i reduir el seu endeutament. 

Els objectius principals de les mesures, en paraules del propi Reial Decret, són:  “protegir 

el teixit productiu fins que s'aconsegueixi un percentatge de vacunació que permeti 

recuperar la confiança i l'activitat econòmica en els sectors que encara tenen restriccions; 

evitar un impacte negatiu estructural que llastri la recuperació de l'economia espanyola; 

protegir l'ocupació en els sectors més afectats per la pandèmia; i actuar de manera 

preventiva per a evitar un impacte negatiu superior sobre les finances públiques i els 

balanços del sistema financer”. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ajudes directes a 

Empreses i Autònoms (1) 

 Dotació de 7.000 milions d’euros. 

 Objectiu: reduir l’endeutament subscrit entre l’1 de març 

de 2020 i el 31 de maig de 2021. 

 

Línia de reestructuració de 

deute financer 

 Dotació de 3.000 milions d’euros. 

 Objectiu: Permetre la conversió de préstecs que compten 

amb aval públic en transferències a les empreses i 

autònoms, amb tres nivells de possible actuació, de 

menor a major:  

1. Extensió del termini de venciment dels 

préstecs concedits. 

2. Convertir aquests préstecs en préstecs 

participatius. 

3. Com a mesura excepcional, realitzar 

transferències a autònoms i empreses per a 

la reducció del principal del finançament 

avalat contret durant la pandèmia. 

 

Fons de recapitalització  Dotació 1.000 milions d’euros. 

 Objectiu: fer costat a empreses viables al desembre de 

2019, amb problemes de solvència conseqüència del 

COVID i que no poden accedir al fons gestionat per la 

SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials) i, 

també, per a operacions de major grandària que 

necessitin un reforç addicional de capital. 

 

 

 (1) Condicions i requisits per a l’obtenció de les ajudes directes a empreses i autònoms.  

a) Autònoms i empreses no financeres amb seu social en territori espanyol i entitats 

no residents no financeres que operin a Espanya a través d’establiment permanent. 

b) Les quanties de les ajudes aniran des dels 3.000 euros fins els 200.000. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

c) Que el volum d’operacions anual en l’exercici 2020 hagi sofert una caiguda de, 

com a mínim, el 30% respecte a l’exercici 2019, i la seva activitat ha d’estar inclosa 

en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 

09) previstos en l’annex I del RDL. (VEURE ANNEX D’AQUEST DOCUMENT PÀGS. 

7-8). 

d) Per al cas de grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim 

de tributació consolidada, el volum d’operacions a considerar per a determinar la 

caiguda de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les 

entitats que conformen el grup. 

e) Les ajudes han de sol·licitar-se abans del 31 de desembre de 2021. 

f) Les quanties de les ajudes tindran caràcter de finalistes: han d’emprar-se per a 

satisfer els deutes i pagaments a proveïdors generats entre l’1 de març de 2020 i 

el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a la data d'entrada en 

vigor de la present norma i es refereixin a:  

i. obligacions de deute, 

ii. pagaments de proveïdors, creditors financers i no financers,  

iii. així com de costos fixos. 

g) No haver sigut condemnat mitjançant sentència ferma. 

h) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social 

o d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques. 

i) No estar en situació de concurs. 

j) Ha d’existir el compromís de manteniment de l’activitat corresponent a les ajudes 

fins el 30 de juny de 2022 i el no repartiment de dividends durant els exercicis 2021 

i 2022. 

k) No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de 2 

anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures anteriors. 

 

Per acord del Consell de Ministres podran establir-se requisits addicionals. 

 

 Règim sancionador 

El citat Reial Decret-llei un règim sancionador tant per al supòsit que es sol·licitin les ajudes 

sense complir els requisits esmentats com per al cas que es busqui situar-se o mantenir-

se en les condicions establertes per a la concessió de les mesures de suport, amb la 

finalitat d’obtenir aquestes ajudes. Això és: aconseguir de manera fictícia las condicions, 

sent aquestes no concordes amb l'activitat i situació financera-econòmica real. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Ajornament de deutes tributaris per a PIMES i Autònoms. 

La disposició addicional tercera del RDL 5/2021 que estem ressenyant, torna a regular 

novament la possibilitat d'ajornar l'ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-

liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des 

del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, amb els mateixos requisits i els mateixos 

deutes ajornables [establertes l'RDL 35/2020, per a veure els detalls consulta en aquest 

link la nostra Nota XXXVII], modificant únicament el termini de no meritació d'interessos de 

demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessió 

de l'ajornament. 

 

Qui  pot acollir-se a 

l’ajornament? 

 Les persones físiques o entitats de qualsevol sector 

d’activitat el volum d’operacions de les quals durant 

l’any 2020 no sigui superior a 6.010.121,04€. 

 

Quins deutes són 

ajornables? 

 Excepcionalment seran ajornables els següents 

deutes: 

o Retencions i ingressos a compte. 

o Els derivats de tributs repercutits, tot i què 

s’hagin cobrat prèviament, com ara l’IVA. 

o Els pagaments fraccionats a compte de 

l’Impost de Societats. 

 

Quin import es pot 

ajornar? 

 

 L’import total dels deutes no pot ser superior a 

30.000 euros. 

 

Termini?  L’ajornament serà de sis mesos i no reportarà 

interessos de demora durant els primers quatre 

mesos. 

 

 

 Exempció en l’Impost d’Actes Jurídics Documentats a les escriptures de formalització de 

l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament 

Es modifica el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 

Jurídics Documentats i s'estableix una exempció sobre les escriptures de formalització de 

l'extensió dels terminis de venciments de les operacions de finançament avalades per 

l’Administració General. 

 

https://www.audiconsultores.com/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-INFORMATIVA-XXXVII-MESURES-D-URGENCIA-COVID19-RDL-35-2020-Mesures-fiscals-turisme-comerc-i-hosteleria.pdf
https://www.audiconsultores.com/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-INFORMATIVA-XXXVII-MESURES-D-URGENCIA-COVID19-RDL-35-2020-Mesures-fiscals-turisme-comerc-i-hosteleria.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Exempció de les operacions derivades de l’aplicació del Reial Decret-llei 5/2021. 

En relació amb el Fons de Recapitalització d'empreses afectades pel COVID-19 (article 17 

del RDL 5/2021) es regula una exempció general de qualsevol tribut estatal, autonòmic o 

local i d'aranzels i honoraris professionals per la intervenció de fedataris públics i de 

registres de la propietat i mercantils. Aquesta exempció aconsegueix qualsevol transmissió 

patrimonial, operació societària o acte derivat directament o indirectament de l'article 17 

del Reial decret llei 5/2021, incloent les aportacions a fons o ampliacions de capital que, 

eventualment, s'executin per a la capitalització o reestructuració financera i patrimonial de 

les empreses participades amb càrrec al fons. 

 

 

 

A més de tot l'anterior, el mateix Reial Decret-llei modifica la moratòria concursal aprovada fins al 

14 de març de 2021, estableix un nou calendari de terminis depenent de les fases o estadis del 

Concurs en els quals es trobin les companyies, que quedarien resumits de la següent forma: 

1. Moratòria concursal 

Per a l'exercici del deure del deutor de presentar la declaració del concurs de creditors – 

se suspèn fins al 31 de desembre de 2021, havent de sol·licitar aquesta declaració en el 

termini legal de dos mesos des de la finalització de la data prorrogada.  

Per a les sol·licituds de concurs necessari presentades des del 14 de març de 2020 – se 

suspèn la seva tramitació fins al 31 de desembre de 2021. 

2. Incompliments de conveni 

o Per a la presentació de modificació de conveni incomplit – podran presentar-se 

fins al 31 de desembre de 2021. 

o Per a les sol·licituds de declaració d'incompliment de conveni presentades entre 

el 31 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021 – no seran admeses a tràmit fins 

al 30 de abril de 2021. 

o Per a les sol·licituds de declaració d'incompliment de conveni presentades entre 

el 31 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021 – no seran admeses a tràmit 

fins al 31 de desembre de 2021.  

o Per a les sol·licituds de declaració d'incompliment presentades entre el 31 de 

gener de 2021 i l'entrada en vigor del Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, que 

ja hagin estat admeses a tràmit – se suspendrà la seva tramitació fins al 31 de 

desembre de 2021. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

3. Liquidació de la massa activa 

Per a la sol·licitud per part del deutor de la liquidació de la massa activa – se suspendrà 

fins al 31 de desembre de 2021, sempre que el deutor hagi presentat proposta de 

modificació de conveni i aquesta s'admeti dins d'aquest termini. 

4. Acords de refinançament 

o Per a la presentació de la modificació d’un acord en vigor – podrà presentar-se 

fins el 31 de desembre de 2021. 

o Per a la declaració d'incompliment d'un acord presentada entre el 31 d'octubre de 

2020 i el 31 de gener de 2021 – no s'admetrà a tràmit fins al 28 de febrer de 2021.  

o Per a las sol·licituds de declaració d'incompliment de l'acord de refinançament 

presentades entre el 31 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021 – no 

s'admetran a tràmit fins al 31 de octubre de 2021. 

o Per a les sol·licituds presentades entre el 31 de gener de 2021 i l'entrada en vigor 

del Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març que hagin estat admeses a tràmit – se 

suspendrà la seva tramitació. 

5. Incidents de reintegració 

Per als incidents incoats per a la reintegració de la massa activa – no serà necessària vista 

fins el 31 de desembre de 2021. 

6. Tramitació preferent 

Es mantenen fins el 31 de desembre les mesures processals adoptades per a l'agilitació 

processal d'uns certs procediments, com, per exemple, els incidents concursals en 

matèria laboral o l'alienació de les unitats productives.   

Las mesures contingudes en el Reial Decret-llei 5/2021 de mesures extraordinàries de suport a la 

solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 van entrar en vigor el passat 13 

de març de 2021.  

 

 

 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva disposició per a 

qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present nota. Contacti amb nosaltres a través del 

telèfon 934 677 414. 

Per a consultar el Reial Decret-llei 5/2021 complet, clic AQUÍ. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

CNAE-09 inclosos en el Reial Decret-llei 5/2021 

 
710. Extracció de minerals de ferro. 

1052. Elaboració de gelats. 

1083. Elaboració de cafè, te i infusions. 

1101. Destil·lació, rectificació i barreja de begudes alcohòliques. 

1103. Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites. 

1413. Confecció d’altres peces de vestir exteriors. 

1419. Confecció d’altres peces de vestir i accessoris. 

1420. Fabricació d’articles de pelleteria. 

1439. Confecció d’altres peces de vestir de punt. 

1811. Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes. 

1812. Altres activitats d’impressió i arts gràfiques. 

1813. Serveis de pre-impressió i preparació de suports. 

1814. Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta. 

1820. Reproducció de suports gravats. 

2051. Fabricació d’explosius. 

2441. Producció de metalls preciosos. 

2670. Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic. 

2731. Fabricació de cables de fibra òptica. 

3212. Fabricació d’articles de joieria i articles similars. 

3213. Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars. 

3316. Reparació i manteniment aeronàutic i espacial. 

3530. Subministrament de vapor i aire condicionat. 

4616. Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir. 

4617. Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac. 

4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells. 

4634. Comerç a l’engròs de begudes. 

4636. Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria. 

4637. Comerç a l’engròs de cafè, té, cacau i espècies. 

4638. Comerç a l’engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentaris. 

4639. Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac. 

4644. Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja. 

4648. Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria. 

4719. Altre comerç al detall en establiments no especialitzats. 

4724. Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats. 

4725. Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats. 

4741. Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments 

especialitzats. 

4751. Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats. 

4762. Comerç al detall de diaris i articles de papereria en establiments especialitzats. 

4771. Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats. 

4772. Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats. 

4777. Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats. 

4782. Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en estands de venda y en mercats 

ambulants. 

4789. Comerç al detall d’altres productes en estands de venda y en mercats ambulants. 

4799. Altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en estands de venda ni en mercats 

ambulants. 

4931. Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers. 

4932. Transport per taxi. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

4939. Altres tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p. 

5010. Transport marítim de passatgers. 

5030. Transport de passatgers per vies navegables interiors. 

5110. Transport aeri de passatgers. 

5221. Activitats annexes al transport terrestre. 

5222. Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors. 

5223. Activitats annexes al transport aeri. 

5510. Hotels i allotjaments similars. 

5520. Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estança. 

5530. Càmpings i aparcaments per caravanes. 

5590. Altres allotjaments. 

5610. Restaurants i estands de menjars. 

5621. Provisió de menjars preparats per a esdeveniments. 

5629. Altres serveis de menjars. 

5630. Establiments de begudes. 

5813. Edició de periòdics. 

5914. Activitats d’exhibició cinematogràfica. 

7420. Activitats de fotografia. 

7711. Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers. 

7712. Lloguer de camions. 

7721. Lloguer d’articles d’oci i esportius. 

7722. Lloguer de cintes de vídeo i discos. 

7729. Lloguer d’altres efectes personals i articles d'ús domèstic. 

7733. Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors. 

7734. Lloguer de mitjans de navegació. 

7735. Lloguer de mitjans de transport aeri. 

7739. Lloguer d’altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p. 

7911. Activitats de les agències de viatges. 

7912. Activitats dels operadors turístics. 

7990. Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos. 

8219. Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina. 

8230. Organització de convencions i fires de mostres. 

8299. Altres activitats de suport a les empreses. 

9001. Arts escèniques. 

9002. Activitats auxiliars a les arts escèniques. 

9004. Gestió de sales d’espectacles. 

9102. Activitats de museus. 

9103. Gestió de llocs i edificis històrics. 

9104. Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals. 

9200. Activitats de jocs d’atzar i apostes. 

9311. Gestió d’instal·lacions esportives. 

9313. Activitats dels gimnasos. 

9319. Altres activitats esportives. 

9321. Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics. 

9329. Altres activitats recreatives i d’entreteniment. 

9523. Reparació de calçat i articles de cuir. 

9525. Reparació de rellotges i joieria. 

9601. Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell. 

9604. Activitats de manteniment físic. 

 


