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ATENCIÓ!! NOVA LÍNIA D'AJUTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA
EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA COVID-19.
Benvolguts,
Novament ens posem en contacte per a comunicar-los que el govern espanyol va
publicar el Reial decret llei 5/2021 de mesures extraordinàries de suport a la
solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Entre aquestes
mesures n’hi ha una que s’assigna a les comunitats autònomes per a la seva
gestió.
En concret, es tracta de la línia COVID, d’ajuts directes destinats al suport a la
solvència i reducció de l’endeutament de les persones treballadores
autònomes (empresaris i professionals) i empreses no financeres més afectades
per la pandèmia de la COVID-19, amb l’objectiu de donar suport a la solvència i
reducció d’endeutament del sector privat.
La Generalitat de Catalunya ha considerat convenient fer ús de l’habilitació que
l’esmentat Reial decret llei i, mitjançant Ordre ECO127/2021, de 14 de juny, obre
el tràmit d’inscripció prèvia d’aquests ajuts extraordinaris directes.
A tal efecte ha habilitat un sistema de FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PRÈVIA, que
és condició necessària per a poder percebre aquest ajut extraordinari, a condició
que es compleixin els requisits que indiquem a la part inferior; la presentació
d’aquest formulari d’inscripció prèvia, produirà, a la vegada, els efectes de
sol·licitud de l’ajut, la qual únicament serà atorgat després que es realitzin les
comprovacions de dades amb l’Agència Tributària i es revisi el compliment dels
requisits exigits.
1-. Qui pot ser beneficiari d’aquests ajuts?
Les persones empresàries o professionals que hagin tributat a l’any 2019 i 2020
pel RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA (mòduls) o pel RÈGIM D’ESTIMACIÓ
DIRECTA, siguin empreses que hagin tributat per l’IMPOST DE SOCIETATS)
o siguin grups consolidats o entitats (ATRIBUCIÓ DE RENDES) i que:
1. Realitzin alguna de les activitats econòmiques recollides en el llistat de
CNAE inclòs en l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, durant el 2019 i el
2020 i que la continuïn exercint en l’actualitat.
2. Tinguin el domicili fiscal a Catalunya, o bé l’establiment permanent en cas
d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya.
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3. Tinguin deute pendent de satisfer a proveïdors i altres creditors, financers
o no financers, costos fixos incorreguts pendents de pagament i que aquest
deute hagi meritat des de març 2020 (en concret, en el període 1 de març
de 2020 fins a 31 de maig de 2021), i procedeixi de contractes anteriors al
13 de març de 2021.
ATENCIÓ!! Per a les persones empresàries o professionals que tributin en:
-

-

Règim d’estimació directa, les empreses que tributen per l’Impost de
Societats, així com els grups consolidats o entitats que tributen en
atribució de rendes (comunitats de béns): el volum de deutes pendent
subvencionable ha de ser igual o superior a 4.000 euros.
Règim d’estimació objectiva en l’IRPF (mòduls): no cal acreditar una
quantia mínima de deute.

4. Que les persones empresàries o professionals que hagin tributat l’any 2019
i 2020 pel RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA, empreses mitjançant
l’IMPOST DE SOCIETATS i grups consolidats o entitats (ATRIBUCIÓ DE
RENDES), han d’haver experimentat en el 2020 un descens de més
d’un 30% respecte al 2019.
5. No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat
declarats insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en
concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, no estar
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei
22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període
d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
6. Que es mantingui l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
7. En el cas de societats, no podran repartir-se dividends durant l’any 2021 i
2022.
8. Que no s’aprovin increments en les retribucions de l'alta direcció de la
societat durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajut.
Quins deutes son objecte d’aquests ajuts?
Queden inclosos els següents deutes:
-

Comercials, és a dir factures amb proveïdors, prioritàriament.

-

Financers, deutes amb creditors, siguin bancaris o no.

-

Costos fixos.

Aclariment/. Els lloguers pendents d’abonar en data 31 de maig de 2021
SI es poden computar com a deute.
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A què s’han de destinar els ajuts?
La finalitat és satisfer els deutes contrets amb els proveïdors i creditors, financers
o no, i els costos fixos pendents de pagament que s'hagin contret entre l’1 de
març de 2020 i el 31 de maig de 2021, donant prioritat seguint el següent ordre:
1. Deutes amb proveïdors, per ordre d'antiguitat.
2. Deutes financers, prioritzant els creditors bancaris i sobretot si el crèdit té
un aval públic.
3. Costos fixos.
En quins casos no puc sol·licitar aquests ajuts tot i complir els requisits
esmentats anteriorment?
1. Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net
negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2019.
2. Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de
deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 euros.
3. Els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no
Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base
imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i
compensació de les bases imposables negatives.
Quan es podrà presentar aquest FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PRÈVIA per
sol·licitar aquests ajuts?
Es podrà presentar des del dilluns vinent, 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de
juny de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat en
l’atorgament d’aquests ajuts. La presentació d’aquest formulari produeix els
efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.
Quina és la quantia dels imports d’aquests ajuts?
L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports,
dins dels límits màxims que estableix el Reial decret llei 5/2021 seran:
•

si es tributa per mòduls (ESTIMACIÓ OBJECTIVA) es poden rebre fins a
3.000 euros.

•

la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000
euros.
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Per tot això, els informem que, en el cas que tinguin interès a sol·licitar aquests
ajuts, compleixin els requisits exigits i vulguin que ho gestionem des d’Estivill
Assessors, agrairíem ENS HO INDIQUESSIN COM MÉS AVIAT MILLOR
ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A ntorres@estivill.com, adjuntant
emplenat el document de l’IMPORT DEL DEUTE PEL QUAL SE SOL·LICITA
L’AJUT, DETALLAT EN FUNCIÓ DE LA TIPOLOGIA DE DEUTE, amb la finalitat
que puguem tramitar el seu formulari d’inscripció prèvia.
Per a facilitar la comprensió de la circular adjuntem esquema de com es tracta
aquest ajut.
Cordialment,
ESTIVILL ASSESSORS
Reus, juny de 2021
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