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Circular 21/54 – 22 d’abril de 2021 

 

Reial Decret-llei 6/2021  

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

S’ha publicat al “BOE” número 95, de 21 d’abril de 2021, el 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. 

S’adjunta la disposició.  

 

La norma té per objecte aprovar un procediment excepcional i temporal, durant els 

exercicis 2021 i 2022, per a la concessió d’ajornaments i fraccionaments del 

pagament de deutes de naturalesa pública, no tributaris ni duaners, derivats del 

reintegrament i/o reemborsament d’ajudes o préstecs concebuts per l’Administració 

General de l’Estat, amb dispensa de garantia, en els supòsits en els quals la crisi 

sanitària hagi provocat als subjectes obligats períodes d’inactivitat, reducció del 

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

 

Les sol·licituds hauran de presentar-se davant de la Delegació d’Economia i Hisenda 

competent i podran referir-se tant a deutes en període voluntari com a aquells que 

prèviament s’haguessin aplaçat i/o fraccionat sempre i quan no es trobin en període 

executiu de pagament. S’acompanyarà la següent documentació:  

 

 Memòria justificativa, amb una explicació qualitativa i quantitativa de com 

s’ha produït l’afectació.  

 Certificació de deutes tributaris i de Seguretat Social del sol·licitant.  

 Pla de viabilitat o negoci que cobreixi el període temporal objecte 

d’aplaçament o fraccionament. En el supòsit de deutes superiors a 150.000 
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euros, o a 250.000 euros acumulats a sol·licituds anteriors, s’aportarà un 

informe d’auditor inscrit al Registre Oficial d’Auditors de Comptes.  

 Els deutes que ja comptessin amb una garantia hauran d’incloure 

documentació que acrediti que l’operació aplaçada i/o fraccionada segueixi 

estant garantida en els mateixos termes que el deute original.  

 
Les resolucions d’aplaçament i/o fraccionament determinaran el rèdit d’interessos 

de demora a favor de la Hisenda pública en virtut de l’article 53 del Reglament 

General de Recaptació. Es podrà concedir, prèvia sol·licitud de l’interessat, un 

període d’aplaçament de fins a dos anys de durada des de la data de venciment que 

correspongui, i un fraccionament posterior del deute de fins a dos anys.  

 

Es consideren destinataris els empresaris o professionals i entitats adscrites als 

sectors definits a l’annex I del Reial Decret-llei 5/2021 els quals el volum 

d’operacions anual declarat a l’Impost sobre el Valor Afegit o tributari indirecte 

equivalent el 2020 hagi caigut més d’un 30 % respecte l’exercici 2019, així com els 

empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’Impost 

sobre la Renda de Persones Físiques. En el cas de grups consolidats s’entendrà com 

a destinatari el grup com un contribuent únic.  

 

No es consideren destinataris aquells empresaris o professionals, entitats i grups 

consolidats que a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

de 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per a les activitats econòmiques en 

les quals haguessin aplicat el mètodes d’estimació directa per a la seva 

determinació, o hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de 

l’Impost sobre Societats o de l’Impost de la Renda de no Residents, abans de 

l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables 

negatives. 
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Els criteris de les ajudes s’establiran per les Comunitats Autònomes amb els 

següents límits:  

 

 3.000 euros per empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació 

objectiva a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  

 Per a empresaris o professionals els quals el volum d’operacions anual 

declarat a l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent al 2020 

hagi caigut més d’un 30 % respecte el 2019, amb un mínim de 4.000 euros i 

un màxim de 200.000 euros: 

 

o El 40 % de la caiguda del volum d’operacions a l’any 2020 respecte el 

2019 que superi aquest 30 % en el cas d’empresaris o professionals 

que apliquin el règim d’estimació directe a l’Impost sobre la Renda de 

les Persones Físiques i tinguin un màxim de deu treballadors.  

o El 20 % de la caiguda del volum d’operacions a l’any 2020 respecte el 

2019 que superi aquest 30 % en el cas d’entitats i empresaris que 

tinguin més de deu treballadors.  

 

No es podrà concedir cap ajuda directa passat el dia 31 de desembre de 2021.  
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