
 
 
 
 

Nota de premsa  
 

Modificació del RDL 5/2021 

PIMEC celebra l’ampliació de terminis dels ajuts a autònoms i 

empreses, però segueix exigint flexibilitat en els requisits i 

celeritat en les convocatòries 

La patronal reclama una nova modificació del RDL perquè les persones 

autònomes i les empreses que van tenir pèrdues l’any 2019 també puguin 

accedir als ajuts. 

Barcelona, 16 de setembre de 2021. A l’espera de la seva publicació al Butlletí Oficial 

de l’Estat, PIMEC valora positivament que el Consell de Ministres hagi aprovat la 

modificació del Reial Decret-llei 5/2021 per la qual s’amplia el termini de cobertura 

dels ajuts directes a les persones autònomes i empreses i permetrà a les 

comunitats autònomes que disposin de recursos per a realitzar noves 

convocatòries d’ajuts.   

La patronal assenyala que aquesta modificació hauria de permetre que molts autònoms 

i  empreses que compleixen els requisits d’elegibilitat com la caiguda de la facturació en 

el 2020 o el resultat positiu del 2019, puguin acollir-se als ajuts, mesura que PIMEC 

venia reclamant des de feia mesos. Això no obstant, la patronal alerta que encara 

hi ha molts que queden exclosos d’aquests ajuts i, per tant, continua reclamant 

que els ajuts arribin a tothom que ha patit les conseqüències de la Covid i reitera 

que es modifiqui de nou aquest RDL perquè els autònoms i les empreses que van 

tenir pèrdues durant el 2019 també puguin accedir als ajuts. 

La nova convocatòria hauria de permetre accedir als ajuts a persones autònomes i 

empreses que han tingut una situació d’endeutament fruit de l’impacte de la 

pandèmia en la seva activitat, encara que estiguin al dia de pagaments, atès que 

l’endeutament generat pot condicionar la seva viabilitat. En el cas particular de les 

persones autònomes físiques, s’ha de tenir en compte que en moltes ocasions no 

han pogut retribuir la seva activitat perquè han hagut d’atendre els seus 

pagaments de tercers, en molts casos sobre la base d’un endeutament personal i, fins 

i tot familiar. 

PIMEC demana al Govern de la Generalitat que acceleri al màxim les 

convocatòries d’ajuts pertinents perquè els ajuts arribin als que ho necessitin i 

contribueixin a reduir el sobreendeutament d’autònoms i empreses i reforçar els 

seus balanços. A més, demanem al Govern que acceleri les resolucions de les 

convocatòries ja emeses.  

 


