
 
 

EL GOVERN LLANÇA UN PAQUET D'AJUDES DE 11.000 MILIONS D'EUROS PER A les EMPRESES EN 

CRISI CAUSADA PER LA PANDÈMIA 

Fa uns dies es va complir un any des de la declaració del primer estat d'alarma a Espanya per la pandèmia 

de l'Covid-19. Ha estat en aquest aniversari quan finalment el govern ha llançat de forma oficial, 

mitjançant la seva publicació al BOE, un paquet de mesures extraordinàries per ajudar de manera directa 

i indirecta a les empreses que més han patit durant l'últim any. 

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 ( "RDL)" , publicat al BOE el passat 13 de març, 

conté tres blocs diferenciats d'ajuts públics plantejats pel govern, així com altres mesures legals que 

pretenen ajudar les empreses en crisi. 

En aquest sentit, aquests ajuts llargament esperats arriben per donar aire a aquelles empreses que hagin 

patit puntualment durant aquest nefast any passat, però no protegeix n a aquelles que arrossegaven 

una situació complicada abans de la pandèmia i aquesta hagi agreujat els seus balanços de forma 

considerable. Així mateix, en el cas de les ajudes directes, s'estableix una acotació de sectors que poden 

optar-hi. Si bé aquesta acotació inclou uns 100 sectors, hi haurà moltes PIMES que no podran accedir a 

les mateixes per no trobar-se dins d'aquest llistat tancat. 

Les condicions generals per a la concessió de qualsevol ajuda plantejada en aquest RDL i aplicables a 

totes les empreses que vulguin accedir-hi, són les següents: 

- -Empreses amb domicili social a Espanya , incloent aquelles empreses participades total o 

parcialment per societats estrangeres i entitats no residents que operin a Espanya a través d'un 

establiment permanent, sempre que no resideixin en un paradís fiscal .       

- -Que l'empresa no estigui en concurs ni hagi cessat la seva activitat en el moment de la 

sol·licitud.       

- -Que es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social       

-  Que no reparteixin dividends ni augmentin el salari del seu equip directiu durant un període de 

dos anys       

- Que mantinguin l'activitat fins al juny de 2022.       

És important tenir en compte que les empreses que s'hagin beneficiat d'aquests ajuts sense complir els 

requisits generals i específics definits en el RDL, hauran de tornar els imports i podran respondre per 

danys i perjudicis, despeses i altres responsabilitats que poguessin ser d'aplicació. 

A continuació, resumim els tres blocs d'ajudes , les condicions que han de complir les empreses que 

vulguin accedir a elles i altres mesures adoptades pel govern fruit de l'allargament de la crisi sanitària 

que tots estem patint. 

.
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A) Ajudes directes no reemborsables (7.000 milions d'euros)                 

Les comunitats autònomes gestionaran el repartiment de aquesta quantitat total, destinant- 2.000 

milions d'euros a Balears i Canàries, per haver estat especialment afectades econòmicament per la 

caiguda del turisme i 5.000 milions d'euros a la resta de comunitats autònomes. L'assignació dels 

imports per a cada comunitat es farà en base a criteris com l'impacte de la pandèmia en la seva riquesa 

i la desocupació total i atur juvenil. 

Les comunitats autònomes hauran d’articular ara el mecanisme i la plataforma perquè les empreses i 

autònoms puguin acudir a les convocatòries d'aquests ajuts. A més de les condicions generals exposades 

anteriorment, l us requisits que han de complir les empreses per accedir a aquests ajuts directes són: 

a) Que la seva activitat s'emmarqui dins dels sectors específics referenciats a l'annex del Reial 

Decret , que inclou gairebé 100 sectors especialment afectats per la pandèmia, entre ells 

el de transport terrestre i sector aeronàutic, l'hostaleria i restauració, sectors amb accés als ERTO 

ampliats del Real Decret 2/2021 , el comerç a l'engròs i minorista i altres especialment danyats 

pel Covid-19.         

b) Que la seva facturació anual de 2020 hagi caigut un 30%, com a mínim, respecte a el tancament 

de l'any 2019.        

c) Que no hagin obtingut un resultat net negatiu en l'any 2019 .         

Per als grups consolidar us d'empreses, s'haurà d'entendre com a destinatari únicament el citat grup i 

no cadascuna de les empreses que el conformen. Per tant, per determinar els criteris d'elegibilitat, s'ha 

d'atendre al volum de facturació sumat de totes les empreses que formen el grup. 

El termini màxim per a la concessió d'aquests ajuts és al 31 de desembre de 2021 i l'import dels 

ajuts concedits a cada empresa no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros. Els ajuts 

cobriran: 

- En el cas d'empreses que tinguin fins a 10 treballadors, el 40% de la caiguda de facturació l'any 

2020 que superi el 30% mínim esmentat anteriorment.       

- En el cas d'empreses que tinguin més de 10 treballadors, el 20% de la caiguda de facturació l'any 

2020 que superi el 30% mínim esmentat anteriorment.       

La normativa estableix que aquests ajuts hauran d'emprar per al pagament de deutes contrets per les 

empreses des de l'inici de la pandèmia a Espanya (març 2020), com el pagament a proveïdors i altres 

creditors, financers i no financers, així com costos fixos incorreguts per contractes o negocis anteriors a 

l'entrada en vigor de l'RDL. Així mateix, les empreses podran acudir a convocatòries realitzades per 

diferents comunitats autònomes. 
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B) Ajuts per a la reestructuració de deute financer (3.000 milions d'euros)                  

Les mesures d'aquest bloc es s'aplicaran a les empreses que hagin subscrit operacions de finançament 

amb aval públic, subscrites amb entitats financeres des del 17 de març de 20 20 . Les condicions 

i els requisits per accedir a aquestes mesures s'establiran per Acord de Consell de Ministres , 

que establirà pròximament un Codi de Bones Pràctiques amb les bases d'elegibilitat de les empreses que 

puguin sol·licitar aquesta s mesures de renegociació del deute amb els bancs. 

Per ser beneficiari d'aquestes mesures, l'empresa haurà d'haver sol·licitat prèviament a les entitats 

financeres la formalització d'ampliació de terminis i carències respecte els préstecs ICO, recollides en el 

Reial Decret 34/2020 , de 17 de novembre. 

Subjectes a l'acord de renegociació del deute entre l'entitat financera i l'empresa, les mesures que es 

poden acordar són relatives a l'extensió dels terminis de venciment dels préstecs, conversió d'aquests 

préstecs en préstecs participatius . 

Així mateix, les mesures de més impacte es centren en transferències directes a les empreses i autònoms 

que compleixin amb els requisits de el Codi de Bones Pràctiques per reduir el principal pendent de 

pagament. Aquestes transferències realitzades per l'Estat es produiran dins dels acords de renegociació 

de deutes que assoleixin les empreses i les entitats financeres i s'abonaran directament a través de 

l'entitat concedent del préstec, qui haurà imputar-lo a reduir el principal pendent d'aquesta operació. 

C) Fons de recapitalització de mitjanes empreses (1.000 milions d'euros).                  

Com a última ajuda, el RDL estableix la creació d'un fons amb els 1.000 milions d'euros restants que serà 

gestionat per COFIDES, companyia de caràcter públic-privat. L'objectiu d'aquest fons és reforçar el 

balanç de les empreses que s'hagin vist especialment afectades per la pandèmia però que al desembre 

de 2019 eren viables. 

Per a la concessió d'aquests ajuts es valorarà la rendibilitat i el desenvolupament sostenible de les 

empreses, així com l'accés a les mesures de reestructuració de deute referides en el punt (B) anterior. Els 

ajuts podran ser en forma de préstecs ordinaris, préstecs participatius o participació en el capital de les 

empreses amb dificultats causades pel Covid -19 . El Consell de Ministres establirà pròximament la 

regulació detallada per a aquest fons. 

Mesures concursals 

El RDL estableix també mesures importants en una quarta dimensió: les nombroses empreses que es 

veuen abocades a el concurs de creditors. 
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En aquest sentit, s'estén un cop més (i ja és la tercera) i fins al 31 de desembre de 2021, la moratòria 

actual per a la sol·licitud de declaració de concurs , així com la no admissió a tràmit de les sol·licituds de 

concurs necessari instades per els creditors de l'empresa insolvent . 

Altres mesures 

També s'augmenta el termini per retardar el pagament de deutes tributaris a quatre mesos, sense 

interessos de demora , per a aquelles empreses amb un volum d'operacions que no excedeixi de 6 

milions d'euros el 2020 i el termini de presentació finalitzi a l'abril de 2021. 

Finalment, convé ressaltar que el RDL també estableix la possibilitat que les societats anònimes celebrin 

juntes completament telemàtiques fins al 31 de desembre de 2021, tot i que els seus estatuts no 

prevegin aquesta possibilitat i sempre que es garanteixin una sèrie d'aspectes com les identitats de els 

accionistes, la viabilitat de les comunicacions, etc. 
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