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PLA RESISTIR PLUS 
 

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 
EXTRAORDINÀRIES PER AL SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL A LA 
COMUNITAT VALENCIANA EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19. 
MODIFICACIÓ DE CONVOCATORIA.  

Com a primer pas, comprove en la convocatòria de la subvenció si compleix les condicions 
per a beneficiar-se  de l'ajuda i els requisits d'elegibilitat en funció del seu cas particular, 
així com quines són les despeses subvencionables a les quals ha de dedicar l'ajuda en cas 
de ser-ne beneficiari o beneficiària. 

El formulari de sol·licitud es compon de dues parts diferenciades, on la primera conté els 
apartats generals necessaris per a sol·licitar una subvenció, mentre que la segona està 
formada pels apartats específics de la subvenció per al suport a la solvència empresarial a 
la Comunitat Valenciana en resposta a la pandèmia de la COVID-19. 

A més, important, ha de tindre en compte que és necessari haver presentat el model 036 
de declaració censal davant l’Agencia Tributaria. En cas contrari, se li requerirà perquè 
ho faça en la fase d'esmena de la sol·licitud. 

INFORMACIÓ PER A EMPLENAR LA PART GENERAL DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

En l'apartat A “DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT” de la sol·licitud 
general, després d'introduir i comprovar les seues dades d'identificació, ha de completar 
el camp “Naturalesa jurídica”, el qual disposa d'una llista de valors que li permet 
seleccionar el valor corresponent a la seua situació. 

A continuació, introduïsca el codi CNAE (CNAE 09) d'una activitat econòmica no financera 
que haja realitzat en 2019 i 2020. En el cas que haja realitzat durant 2019 i 2020 més d'una 
activitat econòmica i continue amb elles en el moment d'entrada en vigor de la normativa 
que estableix la convocatòria de la subvenció, trie i introduïsca una de les realitzades. 

En relació amb l'apartat B, DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT, de la sol·licitud 
general, tinga en compte que la presentació de sol·licituds mitjançant representant 
requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants de la Generalitat o 
a través del Registre electrònic d'apoderaments de l'Estat. 

Respecte a l'apartat C, NOTIFICACIONS, ja que tots els tràmits relacionats amb aquestes 
ajudes, atés el volum de sol·licituds previst i les característiques de les persones 
beneficiàries, s'efectuaran a través de mitjans electrònics, la casella d'acceptació de 
notificacions per mitjans electrònics –dirigida a persones físiques– apareix marcada sense 
possibilitat de desmarcar-la. Revise que l’adreça electrònica introduïda siga correcta. No 
és necessari que introduïsca la resta de les dades d'aquest apartat. 

Totes les notificacions electròniques que es practiquen es posaran a la disposició de la 
persona o entitat destinatària en la seu electrònica de la Generalitat durant un termini 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037.shtml
https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoDeApoderamientos.html
https://sede.gva.es/va/inicio
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màxim de deu  dies naturals. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'haja  
accedit a la notificació, s'entendrà que aquesta ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat 
el tràmit de la notificació. Una vegada s'accedisca al contingut de la notificació, aquesta es 
considerarà practicada. 

Quan l'òrgan gestor competent practique una notificació electrònica, es rebrà un avís de 
posada a la disposició de la notificació en l'adreça de correu electrònic facilitada en aquest 
apartat. 

En l'apartat D, DOMICILI FISCAL, emplene tots els camps que se sol·liciten. 

En l'apartat E, PROTECCIÓ DE DADES, llija la informació i marque la casella que indica 
que l'ha llegida. Disposa d'informació completa en l'enllaç que s'inclou en el text de 
l'apartat. 

L'apartat F, ORGANISME, informa de l'organisme públic responsable de la gestió de les 
ajudes. 

INFORMACIÓ PER A EMPLENAR LA PART ESPECÍFICA DE SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ  

En l'apartat A, DADES, TIPOLOGIA I ACTIVITAT DE LA PERSONA O ENTITAT 
SOL·LICITANT, del formulari de dades específiques de la subvenció haurà d'indicar: 

- Si la sol·licitud de subvenció es presenta per a una persona treballadora autònoma o 
una empresa, distingint en aquest últim cas si es tracta o no d'un grup consolidat. 

- A més, també haurà d’indicar, marcant la casella o caselles corresponents, si: 

o Sol·licitarà  ajudes en territoris diferents del del domicili fiscal. 

o Realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a 
presentar autoliquidació periòdica d'IVA i determina el pagament fraccionat 
d'acord amb la modalitat prevista en l'article 40.2 de la Llei 27/2014, de 27 de 
novembre, de l'Impost de Societats. 

o És una persona professional o una empresa que s'ha donat d'alta o creat entre 
l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. 

o És una societat mercantil que ha realitzat una modificació estructural (canvi 
societari, fusió, escissió, etc.) entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2020. A estos efectes, s’entendrà per modificacions estructurals les regulades 
per la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats 
mercantils. 

Si es troba en aquest últim cas (modificació estructural), haurà de completar a 
més la informació sobre la classe de modificació efectuada, la data en la qual es 
va produir i una relació dels NIF de l'empresa o empreses afectades. 

L'apartat B, GRUPS CONSOLIDATS D'EMPRESES, només hauran d'emplenar-lo aquelles 
entitats que hagen indicat en l'anterior apartat A que són un grup consolidat.  

Els grups consolidats que tributen en l'Impost de Societats en règim de tributació 
consolidada podran presentar una sol·licitud d'ajuda si operen a la Comunitat Valenciana, 
tenint en compte que, en qualsevol cas, la sol·licitud serà presentada per la societat 
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representant (dominant) del grup i inclourà totes les entitats –NIF i nom de l'entitat– que 
hagen format part del grup el 2020. 

A més, en la sol·licitud es recull la següent informació en funció del cas que corresponga: 

- Si en els anys 2019 i 2020 o en algun d'aquests s'ha format part d'un grup que aplique 
un règim de consolidació fiscal de territori foral i si alguna entitat d’aquest tributa en 
exclusiva davant d’una hisenda foral als efectes de l'IVA en aquests anys. 

- Si en els anys 2019 i 2020 o en algun d'aquests s'ha format part d'un grup que aplique 
un règim de consolidació fiscal de territori comú, si alguna entitat d’aquest tributa en 
exclusiva davant d’una hisenda foral als efectes de l'IVA en aquests anys. 

En l'apartat C, AJUDA SOL·LICITADA, haurà d'informar de la classe de règim pel qual 
tributa la persona o entitat sol·licitant i desglossar els imports sol·licitats com a ajuda. És 
important conéixer que: 

- Per a poder rebre aquesta ajuda, la persona o entitat sol·licitant haurà d'haver 
realitzat, durant el 2019 i el 2020, alguna activitat econòmica no financera i continuar 
exercint-la en el moment de la sol·licitud. 

- Seran subvencionables les quantitats que es destinen a satisfer el deute amb 
proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixos no coberts 
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. 

- A aquests efectes, es consideraran costos fixos no coberts les pèrdues comptables de 
les empreses durant el període subvencionable. Els costos fixos no coberts són els 
costos fixos suportats per les empreses durant el període subvencionable que no 
estiguen coberts per la contribució als beneficis (és a dir, els ingressos menys els costos 
variables) durant el mateix període i que no estiguen coberts per altres fonts, com a 
segurs, mesures d’ajuda temporal cobertes pel Marc Temporal Nacional o ajudes 
d’altres fonts. La intensitat de l’ajuda no superarà el 70 % dels costos fixos no coberts, 
excepte en el cas de les microempreses i les petites empreses (en el sentit de l’annex I 
del reglament General d’Exempció per Categories), respecte de les quals la intensitat 
de l’ajuda no superarà el 90 % dels costos fixos no coberts. 

- En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i creditors no financers, per 
ordre d’antiguitat; en segon lloc, el nominal del deute bancari, prevalent la reducció del 
nominal del deute amb aval públic. Finalment, es cobriran els costos fixos a què es 
refereix l’últim paràgraf de l’apartat anterior, sempre que no es tracte de costos o 
despeses que hagen sigut imputats a aquestes ajudes sota la consideració de deute 
pendent. L’ordre d’antiguitat vindrà determinat per la data d’emissió de les factures i 
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els pagaments pendents podran ser satisfets des del moment de presentació de la 
sol·licitud. 

- Només es concediran ajudes per l’import de la base imposablede les despeses 
subvencionables, exclòs l’IVA o impost indirecte equivalent. 

- Es considerarà subvencionable l’amortització anticipada del nominal del deute dels 
sol·licitants, contreta abans del 13 de març de 2021, sense que siguen subvencionables 
les despeses que puguen derivar-se de la dita cancel·lació. 

Quant al règim tributari, haurà de seleccionar un dels següents: 

- Estimació objectiva o per mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF). 

- Estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). 

- Impost de Societats o Impost de la Renda de no Residents (establiment permanent). 

Important: Marque l'opció “Estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF)” si el 2019 o el 2020 s'ha aplicat aquest règim, amb independència que es 
realitzen altres activitats incloses en algun dels sectors objecte de l'ajuda a les quals resulte 
aplicable el règim d'estimació directa durant els anys assenyalats, fins i tot quan s'haja renunciat 
al règim d'estimació objectiva per al 2021. 

Tinga present que per a les entitats en règim d'atribució de rendes, d'acord amb l'article 
39 del Reial decret 439/2007, de 30 de març de 2007 (Reglament IRPF), serà aplicable el 
règim d'estimació  objectiva per a la determinació del rendiment net de les activitats 
econòmiques desenvolupades per entitats a què es refereix l'article 10 de la Llei de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (entitats en règim d'atribució de rendes), 
sempre que tots els seus socis, hereus, comuners o partícips siguen persones físiques. A 
partir de l'1 de gener de 2003 serà necessari que els membres d'aquestes entitats siguen 
persones físiques contribuents per aquest impost. 

En funció del règim tributari seleccionat, de si es tracta o no d'un professional o una 
empresa que s'haja donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019 i de si es tracta o no d'una societat mercantil que haja dut a terme una modificació 
estructural entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, s'haurà de completar 
un dels apartats C1, C2 o C3 –només un dels tres– amb els imports que se sol·liciten com a 
subvenció, tenint present la priorització de la classe de despesa a la qual ha de destinar les 
ajudes, tal com es va indicar anteriorment en aquest mateix apartat. 

L’ajuda sol·licitada haurà de ser major de cero, es a dir, els camps d’import de l’apartat 
corresponent (C1, C2 o C3), no poden estar tots en blanc o ser cero (almenys un ha de ser 
major de cero). 

Incloga totes les despeses en els camps corresponents de “Import sol·licitat com a ajuda i 
que compleix amb els criteris de justificació” -en l'apartat corresponent a la seua situació, 
C1, C2 o C3-, independentment que ja s'hagueren inclòs, si és el cas, en una sol·licitud 
anterior. 

C1. Estimació objectiva o per mòduls en l'IRPF 

Haurà d'emplenar aquest apartat si tributa pel règim d'estimació objectiva 
(mòduls) en l'IRPF, i no es troba en el cas previst en l'apartat C2: professional o 
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empresa que s'ha donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de 
desembre de 2019. 

C2. Professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i 
el 31 de desembre de 2019 i empreses amb modificació estructural de la societat mercantil 
entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. 

Haurà d'emplenar aquest apartat, independentment del règim en el qual tribute, 
si és o bé una persona professional o una empresa que s'ha donat d'alta o creat 
entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, o bé una societat mercantil 
que ha realitzat una modificació estructural entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de 
desembre de 2020. 

C3. Estimació directa en l'IRPF / Impost de Societats / Impost de la Renda de No Residents 
(excepte societats mercantils que hagen realitzat una modificació estructural entre l'1 de 
gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020). 

Haurà d'emplenar aquest apartat si tributa pel règim d'estimació directa en l'IRPF 
o per l'Impost  de Societats  o per l'Impost  de la Renda de No  Residents i no es 
troba en cap dels casos previstos en l'apartat C2. 

Els empresaris i empresàries, professionals i entitats que es troben en aquest últim cas –
C3– hauran de complir que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per 
l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent el 2020, haja 
caigut més d'un 30 % respecte al 2019 i tindre un volum de deutes pendents 
subvencionables, almenys, de 4.000 euros. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

En l'apartat D, DECLARACIÓ D'AJUDES CONCEDIDES AMB EL MATEIX OBJECTE, 
haurà d’assenyalar les ajudes públiques rebudes fins a la data de presentació de la 
sol·licitud, en el període de vigència del Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures 
d’ajuda a empreses i autònoms, aprovat per la Comissió Europea en la seua Decisió 
SA.56851 (2020/N), de 2 d’abril i les seues corresponents modificacions, amb indicació 
expressa d'aquelles que puguen estar destinades a la mateixa finalitat de l'ajuda que se 
sol·licita. Si s'haguera percebut aquest tipus d'ajudes haurà de consignar: 

- Organisme 

- Convocatòria 

- Import concedit 

- Si està destinada a la mateixa finalitat que la subvenció que està sol·licitant. 

 
Import sol·licitat com a ajuda i que 
compleix els criteris de justificació 

Deute pendent de persones 
creditores i proveïdores (IVA 
exclòs) 

 

Nominal deute financer amb aval 
públic 

 

Nominal deute financer sense 
aval públic 

 

Costos fixos no coberts  
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A manera  únicament d'exemple per a completar els camps, si és el cas, hauria de 
proporcionar dades similars a aquests: 

- Organisme: Generalitat Valenciana; Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; LABORA; 
Conselleria d'Economia  Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, etc. En 
definitiva, l'organisme que convoca i concedeix l'ajuda o subvenció. 

- Convocatòria: data del DOGV, BOE o un altre butlletí oficial en el qual s'haja publicat 
la convocatòria d'ajuda. 

- Import concedit: l'import que haja percebut. 

Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra ajuda que perceba o puga percebre 
l'empresari o empresària, professional o entitat, sempre que el total de les ajudes no 
supere el 100 % de les despeses subvencionables per al mateix període, de conformitat 
amb el que s'estableix en l'article 19.3 de la Llei general de subvencions, de 17 de 
novembre 

En l'apartat E, AUTORITZACIONS. CONSULTA INTERACTIVA I INTERCANVI DE 
DADES, s'informa la persona o entitat sol·licitant que la presentació de la sol·licitud 
comporta l'autorització expressa perquè l'òrgan i les persones responsables de la gestió 
d'aquestes ajudes puguen intercanviar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
(AEAT), el Ministeri d'Hisenda, la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb altres 
administracions públiques que es considere necessari, a través de sistemes que 
complisquen els requisits de seguretat i de protecció de dades establides en la normativa 
vigent, les dades imprescindibles per a la seua correcta tramitació, d'acord amb els 
principis de col·laboració interadministrativa i eficiència en la gestió. 

Finalment, l'apartat F, DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA 
SOL·LICITANT, enumera les declaracions responsables i compromisos que assumeix la 
persona o entitat sol·licitant amb la presentació de la sol·licitud de la subvenció, sense 
perjudici d'uns altres que puguen establir-se en la mateixa convocatòria de la subvenció. 

ATENCIÓ: en aquest apartat, en el punt CINQUÉ, haurà de seleccionar o introduir les 
dades del compte bancari –codi IBAN– en el qual es rebrà el pagament de la subvenció 
en cas de resultar beneficiari o beneficiària. És necessari introduir les dades bancàries 
sol·licitades i que la persona o entitat sol·licitant siga TITULAR o COTITULAR del compte 
indicat.  

 

Per a realitzar qualsevol consulta sobre l'ajuda Pla Resistir Plus, pot fer-ho a través de: 

Correu electrònic: planresistirplus@gva.es  

Telèfon d'atenció directa: 960 99 25 32 

mailto:planresistirplus@gva.es

