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INSTRUCCIÓ 1/2021 DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC RELATIVA A LA 
TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA 
EMPRESARIAL PER LA COVID-19 REGULADES PEL DECRET 61/2021. 

 

El Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la 
concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la 
Covid-19 té com a objecte aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes directa a 
autònoms (empresaris i professionals) i empreses per al suport a la solvència i reducció de 
l'endeutament del sector privat, en els termes establits en el Reial decret llei 5/2021, de 12 
de maig i que són finançades pel Govern d'Espanya. 

En relació amb aquestes, s'han plantejat diverses consultes per part dels potencials 
beneficiaris, en particular: 

1. El moment en què es pot fer efectiu el pagament del deute subvencionable. 

Respecte a aquesta qüestió, l'article 6 del Decret 61/2021 estableix que “Seran 
subvencionables les quantitats que es destinen a satisfer el deute amb proveïdors, creditors 
financers i no financers, inclosos els pagaments pendents derivats dels costos fixos 
incorreguts sempre que aquests s'hagen reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig 
de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.” 

En aquest article no es determina la data en què les quantitats subvencionables han de ser 
destinades al pagament dels deutes pendents. 

D'altra banda, l'article 7 del Decret 61/2021 determina que, en cap cas, es concedirà una 
ajuda superior al volum de deute pendent declarat pels sol·licitants. 

En conseqüència, d'acord amb els paràgrafs anteriors, el sol·licitant haurà de tindre deutes 
pendents en el moment de la sol·licitud, en els termes establits en funció dels criteris de 
concessió per als diferents tipus de beneficiaris recollits en el Decret 61/2021. 

Addicionalment, tal com es recull en l'exposició de motius del Reial decret llei 5/2021, 
l'objecte de les mesures adoptades en el mateix és múltiple: protegir el teixit productiu fins 
que s'aconseguisca un percentatge de vacunació que permeta recuperar la confiança i 
l'activitat econòmica en els sectors que encara tenen restriccions; evitar un impacte negatiu 
estructural que llastre la recuperació de l'economia espanyola; protegir l'ocupació en els 
sectors més afectats per la pandèmia i actuar de manera preventiva per a evitar un impacte 
negatiu superior sobre les finances públiques i els balanços del sistema financer. 

En aquest sentit, en línia amb els objectius plantejats, tenint en compte que el ritme de 
vacunació està permetent als diferents sectors afectats per la pandèmia anar recuperant la 
seua activitat, la justificació de la subvenció s'entendrà complida acreditant el pagament de 
les despeses subvencionables que van motivar la concessió d'aquesta, fets a partir del 
moment de la presentació i registre de la sol·licitud. 
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2. Determinar si pot considerar-se despesa elegible l'amortització anticipada del 
nominal dels préstecs que tinguen els sol·licitants a data 31 de maig i que porten 
causa de contractes anteriors al 13 de març de 2021. 

Aquest deute compleix els requisits d'elegibilitat establits en el Decret 61/2021 i, per tant, 
pot considerar-se despesa elegible, sense perjudici que no puguen considerar-se 
subvencionables les despeses derivades, en el seu cas, d'aqueixa amortització anticipada. 

A la vista de l'anterior i, sobre la base del que es disposa en l'article 22 del Decret 61/2021, 
mitjançant el qual s'habilite a la persona titular de la Conselleria competent en matèria 
d'Hisenda per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per al 
desenvolupament i execució d'aquest decret, es dicten les següents 

 

INSTRUCCIONS 

I.- Els deutes pendents subvencionables d'acord amb el regulat en l'article 6 del Decret 
61/2021, podran ser pagades pels sol·licitants de les ajudes des del moment de la presentació 
i registre de la sol·licitud i fins a la finalització del termini de justificació de les ajudes establit 
en l'article 15 del citat Decret. 

II.- Es considerarà subvencionable l'amortització anticipada del nominal del deute dels 
sol·licitants, contreta amb anterioritat al 13 de març de 2021, amb les prioritats de pagament 
establides en l'article 6 del Decret 61/2021, sempre que el pagament es realitze en els terminis 
indicats en el paràgraf anterior. En cap cas, seran subvencionables les despeses que puguen 
derivar-se d'aquesta cancel·lació anticipada. 

III.- Aquestes instruccions seran aplicades per l'òrgan instructor del procediment per a la 
tramitació i la gestió de les ajudes regulades pel Decret 61/2021. 

IV.- Es donarà publicitat a aquestes instruccions, mitjançant la seua publicació en la pàgina 
web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 

A València, a la data de signatura 

EL CONSELLER D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC 
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