
 
 

 
 

  

 

  

    

 

 

  

 

 

 

Barcelona, 4 de maig de 2021 

 

En la present nota tractem les principals regulacions introduïdes pel Reial Decret-llei 

6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses 

i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19, inclosos: 

o Procediment d’ajornament i/o fraccionament de deutes; 

o modificacions del RDL 5/2021.  

Per a consultar els detalls del citat RDL 5/2021 pots consultar la nostra nota informativa 

XL en aquest LINK.  

 

 

https://www.audiconsultores.com/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-INFORMATIVA-XL-MESURES-D-URGENCIA-COVID19-RDL-5-2021-mesures-suport-solvencia-PIMES.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

A) Procediment d’ajornament i/o fraccionament de deutes 

 

o Procediment: S’aprova un procediment excepcional i temporal per a l’ajornament i/o 

fraccionament de deutes amb l’Administració General de l’Estat (AGE) amb dispensa 

de garanties. Requeriments: 

 

i) Destinat exclusivament als pagaments per deutes en concepte d’ajudes i/o 

préstecs concedits per l’AGE. No inclou deutes de naturalesa tributària o 

duanera.  

ii) Limitat als exercicis 2021 i 2022. 

iii) Exclou deutes en període executiu de pagament, i queden incloses tant els 

deutes en període voluntari de pagament com deutes ajornats i/o fraccionats.  

iv) Requereix que el destinatari hagi sofert períodes d’inactivitat, reducció del 

volum de vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor, 

com a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern per a controlar la 

propagació del virus.   

v) El deute ajornat meritarà interessos de demora a favor de la Hisenda Pública.  

vi) Es podrà concedir un ajornament de pagament de fins a 2 anys des de la data 

de venciment i fraccionament posterior fins a 2 anys prèvia sol·licitud del 

pagador. 

 

 

o Sol·licituds: Les sol·licituds d’ajornament s’hauran de presentar en les Delegacions 

d’Economia i Hisenda i, en aquestes, hauran d’incloure’s els següents documents: 

 

i) Memòria justificativa. 

ii) Certificació dels deutes tributaris i amb la Seguretat Social. 

iii) Declaració responsable d’altres deutes públiques que no formin part de la 

sol·licitud. 

iv) Pla de viabilitat o negoci, aprovat pel màxim òrgan d’administració. Ha 

d’incloure els estats financers provisionals i l’estat de flux d’efectiu.. 

v) Per a sol·licituds de deutes que superin els 150.000 Euros o, de forma 

acumulada, sol·licituds sota l’empara d’aquest RDL per import de 250.000 

Euros, s’haurà d’aportar un informe d’auditor inscrit en el Registre Oficial 

d’Auditors de Comptes. 

vi) Si el deute tenia garantia total i/o parcial, haurà de justificar-se la situació a data 

de la sol·licitud.  

 

D’acord amb la directriu de la Unió Europea, aquestes ajudes hauran de ser atorgades 

abans del 31 de desembre de 2021, pel que es recomana valorar i presentar, en el seu 

cas, les sol·licituds el més aviat possible.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

B) Modificacions del RDL 5/2021 (art. 3.1 y 3.5) 

 

o S’incorporen modificacions al RDL 5/2021: Donar més flexibilitat i competències a les 

CCAA i Ceuta i Melilla per a determinar els destinataris de les ajudes i els criteris de 

fixació de las quanties de les ajudes i, més concretament: 

 

i. Per a incloure sectors d’activitat que no figurin a la llista de l’Annex I del RDL 

5/2021 i que s’hagin vist particularment afectats (consultar Annex pàgs. 7-8 de 

la Nota Informativa XL). 

ii. Per a incloure a empreses i empresaris que en 2019 hagin tingut un resultar 

negatiu en la declaració de l’IRPF o base imposable negativa en la declaració 

de l’IS o IRNR, com a conseqüència de circumstàncies excepcionals.  

Les mesures contingudes en el Reial Decret-llei entraren en vigor el passat 22 d’abril de 2021.  

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

Àrea Legal 

 

 

 

 

 

 

 

Per a consultar el Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, citat en el text, clic AQUÍ. 

Per a consultar el Reial Decret-llei 6/2021, de 20 d’abril, citat en el text, clic AQUÍ. 

 

 

 

 

 
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. 

https://www.audiconsultores.com/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-INFORMATIVA-XL-MESURES-D-URGENCIA-COVID19-RDL-5-2021-mesures-suport-solvencia-PIMES.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-6305

