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NOTA D’INTERÈS Nº 4/2021                                                                   07-04-2021 

 

 

Ajudes directes a empresaris i professionals previstes en el  

RD-Llei 5/2021 

 

 
1. Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses 

 

Amb l’entrada en vigor del RDL 5/2021, el Govern estatal aprova una nova línia 

directa d’ajudes per a finançar els deutes contrets per empresaris i professionals a 

conseqüència de l’estat de pandèmia, per tal de reduir l’endeutament del sector 

privat. 

 

Destinataris. Aquesta línia es destinarà a empreses no financeres i a autònoms que 

tinguin el domicili fiscal a Espanya, i a societats estrangeres que actuïn mitjançant 

un establiment permanent situat a Espanya.  

 

Requisits dels sol·licitants. Els sol·licitants hauran d’acreditar haver patit un 

descens del 30% de la facturació de la seva activitat entre l’exercici 2019 i l’exercici 

2020. També podran sol·licitar aquestes ajudes aquells empresaris i professional que 

apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. En ambdós casos, la seva activitat 

haurà de ser una de les previstes en l’Annex I de la norma, que inclou sectors com la 

restauració, l’hostaleria, el sector tèxtil, el manteniment aeronàutic o el sector 

alimentari.  

 

Aquells empresaris i professionals que rebin ajudes per aquest concepte hauran de, 

addicionalment: 

 

(1) Mantenir l’activitat per la qual van sol·licitar l’ajuda fins al 30 de juny de 2022; 

(2) no podran repartir dividends dels exercicis 2021 i 2022 y 

(3) no podran incrementar el salari del personal d’alta direcció durant dos anys des 

de l’aplicació d’una d’aquestes ajudes. 

 

Destí de les ajudes. Les empreses i professionals als quals s’hagi concedit l’ajuda 

hauran de destinar-la a l’abonament de deutes contrets amb proveïdors, per ordre 

d’antiguitat, i posteriorment a l’abonament de deute financer, el nominal, sent 

preferent aquell deute que compti amb aval públic. Tot i això, un cop abonats els 

anteriors conceptes, el romanent podrà ser aplicat a l’abonament de costs fixos. En 

qualsevol cas, les quanties degudes hauran de ser meritades entre el 1 de març del 

2020 i el 31 de maig del 2021, i sempre a conseqüència de contractes no posteriors al 
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12 de març de 2021.  

Quantia de les ajudes: Depenent de les característiques del destinatari de l’ajuda, les 

quanties que podran sol·licitar-se varien, sent els màxims aplicables: 

 
a)   Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en 

l’IRPF  3.000.-€ 
 

b)   Diferencien entre aquells empresaris o professionals amb un descens superior 
al 30% de la facturació anual entre el 2019 i el 2019. 

  
a. Quan tingui  10 o menys empleats  La quantia serà del 40% de la 

part que superi l’esmentat 30%. 
  

b. Quan tingui més de 10 empleats  La quantia serà del 20% de la part 
que superi l’esmentat 30%. 

 

En els supòsits de l’apartat b), en cap cas l’ajuda podrà ser inferior a 4.000.-€ ni 

superior a 200.000.-€. 

  
2. Altres mesures previstes pel RD Llei 5/2021 

 

Entre d’altres, el RD Llei 5/2021 preveu les següents actuacions per a fer front a 

l’impacte econòmic que ha causat la Covid-19 en empresaris i professionals: 

 

Segona Línia Covid: Sota la denominació “línia per a la reestructuració del deute 

financer Covid” i encara pendent de concretar, aquesta segona línia disposarà de 

3.000 milions d’euros per a satisfer despeses derivades de les mesures per a la 

reducció de l’endeutament que en el seu moment s’implantin per l’Administració. 

Inclou una altra sèrie de mesures, però pendents de concreció per part del Consell 

de Ministres.  

 

Ajornament del pagament del deute tributari: S’amplia en sis mesos el temps que 

es poden ajornar els ingressos d’obligacions tributàries, sense meritar interès de 

demora els quatre primers.  

 

Juntes Generals telemàtiques: Amb caràcter excepcional, durant l’exercici 2021 

s’estén la possibilitat de celebració de juntes de socis per mitjans d’assistència i vot 

telemàtics, inclús quan aquests no estiguessin prevists pels estatuts socials de les 

societats, garantint així els drets dels socis minoritaris que no poden acudir al 

domicili social. 

 

Concurs de creditor: S’estén fins al 31 de desembre del present any la pròrroga del 

deure del deutor que es troba en situació de concurs de declarar tal situació iniciant 
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així el procediment, per tal que les societats gaudeixin d’un major termini per 

restablir el seu equilibri patrimonial.  

 

 

Jordi Grau 

Advocat 

 

 

 

 
 

 Font & Yildiz (www.fontyildiz.com) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, 

patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en: 

 Inversions estrangeres  

 Fiscalitat (Tax Compliance)  

 Mercantil – Societari  

 M&A i Reorganitzacions de grups empresarials  

 Econòmic-financer, i reestructuracions comptables  

 Processal i Concursal  

 Successori: Planificació i tramitacions testamentàries  

 Global Mobility  

 Gestió fiscal–comptable –laboral  

 Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, portuguès, xinés i italià.  

No dubti en contactar amb nosaltres (info@fy-legal.com), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els 

nostres serveis.  

La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d’interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com 

ningun tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una 

opinió, i par tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d’actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament 

professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 
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