Barcelona, 22 març de 2021.

NOU REIAL DECRET-LLEI 5/2021, DE 12 DE MARÇ, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE
SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

El passat 13 de març es va publicar el Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures
extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19,
que recull una sèrie de novetats per a les empreses i els treballadors autònoms amb negoci
viable i la situació del qual s'hagi deteriorat a conseqüència de la pandèmia. En aquest sentit,
destaquem les següents mesures:
1. Creació d'una nova Línia COVID, dotada de 7.000 milions, d'ajudes directes a autònoms
i empreses no financeres, que hauran d'aplicar-se a la satisfacció del deute i pagaments
a proveïdors i creditors, així com als costos fixos incorreguts entre l'1 de març de 2020 i
el 31 de maig de 2021 i que procedeixin de contractes anteriors a l'entrada en vigor
d'aquest Reial Decret llei. Aquestes ajudes només podran concedir-se fins al 31 de
desembre de 2021.
La línia esmentada serà gestionada per les Comunitats Autònomes, establint aquestes
els criteris per a determinar els imports de les ajudes, per a aquells sectors més afectats
els ingressos dels quals de l'exercici 2020 hagin caigut més d'un 30% respecte a 2019.
Es consideren sectors afectats els següents, relacionats en annex adjunt (llista codis
CNAE inclosos)
No obstant això, el Reial Decret llei estableix un límit màxim de 3.000 euros per a aquells
empresaris que tributin en règim d'estimació objectiva i, per als quals apliquin el règim
d'estimació directa, del 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte el
2019 que superi el límit de 30%, en cas de tenir un màxim de 10 empleats, o del 20% per
a entitats amb més de 10 empleats. No obstant això, sense perjudici del que es disposa,
l'ajuda no podrà ser inferior a 4.000 ni superior a 200.000 euros.
2. Mesures de flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic, consistents en:
-

Possibilitat d'estendre fins al 31 de desembre de 2021 els avals ICO, creats a
l'empara del Reial Decret llei 8/2020 i del Reial Decret llei 25/2020.

-

Possibilitat de convertir els préstecs ICO en préstecs participatius.

-

Possibilitat de reduir, com a últim recurs, els préstecs ICO sol·licitats durant la
pandèmia.
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3. Nou fons de recapitalització d'empreses gestionat per COFIDES per a empreses de
mitjana grandària, dotat amb 1.000 milions d'euros.
Els requisits per a l'accés a les mesures anteriors són, en el moment de presentació de la
sol·licitud:
•

No haver estat condemnat amb la pèrdua de possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes
públiques.

•

No haver estat declarat culpable en resolució contractual amb l'Administració.

•

Trobar-se al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions o ajudes i en el
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

•

No haver estat declarat en concurs.

•

No tenir el seu domicili fiscal en un paradís fiscal.

De la mateixa manera, en cas de ser beneficiaris d'aquestes ajudes:
•

Hauran de mantenir l'activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.

•

No podran repartir dividends durant els exercicis 2021 i 2022.

•

No podran aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període
de dos anys des de l'aplicació d'alguna de les mesures.

Així mateix, es flexibilitzen determinades mesures en matèria concursal i es contempla que, fins
al 31 de desembre, inclusivament, el deutor insolvent no tindrà l'obligació de sol·licitar la
declaració de concurs, començant a comptar el còmput del termini de dos mesos per a sol·licitar
la declaració del concurs a partir de l'endemà, així com tampoc tindrà el deure de sol·licitar la
liquidació de la massa activa si no es pot complir el conveni aprovat.
D'altra banda, el Reial Decret llei preveu un ajornament de deutes tributaris, corresponent a
totes aquelles declaracions i liquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi
des del dia 1 d'abril fins al 30 d'abril de 2021, tots dos inclusivament, sempre que el volum
d'ingressos del deutor hagi estat inferior a 6.010.121,04 euros l'any 2020 i l'import del deute no
sigui superior a 30.000 euros. En aquest sentit, el termini d'ajornament serà de 6 mesos i no es
reportaran interessos de demora durant els primers quatre mesos de l'ajornament.
Finalment, de manera excepcional, es permet la celebració de la Junta General o Assemblees
d'associats o socis per mitjans telemàtics en societats de capital i associacions durant l'any
2021.
En el cas de les Societats Anònimes, encara que els estatuts no l'haguessin previst, el consell
d'administració podrà preveure en la convocatòria de la Junta General l'assistència per mitjans
telemàtics i el vot a distància. Així mateix, podrà acordar en l'anunci de convocatòria la
celebració de la Junta per via exclusivament telemàtica, sempre que s'acompanyi de garanties
raonables per a assegurar la identitat del subjecte que exerceix el seu dret a vot i s'ofereixi la
possibilitat de participar en la reunió per totes i cadascuna de les següents vies:
Barcelona Advocats , Pau Claris, 162, 2n 4a. 08037 Barcelona
Tel. (34) 93 488 10 50 Fax (34) 93 215 62 37 www.baa.legal

•

Assistència telemàtica.

•

Representació conferida al President de la Junta per mitjans de comunicació a distància.

•

Vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància.

Els administradors podran assistir a la reunió que es considerarà celebrada en el domicili social
amb independència d'on es trobi el President de la Junta, per audioconferència o
videoconferència.
L'aplicació de les ajudes directes precisa de desenvolupament reglamentari que s'efectuarà
pròximament. Quan disposem de més informació valorarem si la seva empresa pot ser
beneficiària d'aquestes ajudes i els contactarem per a informar-los.

Restem com sempre a la vostra disposició per qualsevol comentari o aclariment sobre el
particular.
Ben cordialment.

Departament Fiscal
BARCELONA ADVOCATS I ASSESSORS, S.L.P
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