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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER Al
SUPORT A la SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN LA
COMUNITAT VALENCIANA EN RESPOSTA A la
PANDÈMIA DE LA COVID-19

DUBTES I PREGUNTES FREQÜENTS
IMPORTANT: Es recomana consultar el document informatiu sobre les instruccions
per a completar i presentar el formulari de sol·licitud d'aquestes ajudes. Aquest
document està disponible en la web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
(https://hisenda.gva.es/va/web/modelo-economico/ajudes-en-tramit).
1. Quin objectiu i quines despeses poden ser coberts per aquesta subvenció
extraordinària?
Les subvencions tenen com a finalitat donar suport a la solvència i reduir
l'endeutament d'autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres
afectades per la pandèmia de COVID-19. Aquestes ajudes tenen un caràcter
finalista i només podran aplicar-se a les despeses subvencionables determinades en
el Decret.
En concret, 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 primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i creditors no financers, per
ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la
reducció del nominal del deute amb aval públic. L'ordre d'antiguitat vindrà
determinat per la data d'emissió de les factures.
2. Què es considera deute pendent?
El deute ha d'estar ha d'estar pendent de pagament a 31 de maig i haver-se generat
en el període de meritació entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 a més
de tindre un contracte anterior al 13 de març de 2021.
3. Si no tinc contracte amb els meus proveïdors, com justifique l'origen anterior del
deute al 13 de març de 2021 per a despeses subvencionables entre aquesta data i
el 31 de maig de 2021?
Pots justificar-ho amb una comanda, amb un albarà de lliurament o amb l'acceptació
de l'oferta o el pressupost. Ha de quedar constància de la data d'assumpció del deute
o obligació de pagament.
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4. He de presentar justificació d'haver realitzat un contracte amb anterioritat al
13 de març de 2021 en relació amb els deutes reportats entre l'1 de març de 2020
i el 13 de març de 2021?
No és necessari. Amb la factura corresponent, la data de la qual serà anterior al 13
de març de 2021, serà suficient.
5. El deute ajornat amb Hisenda i la Seguretat Social és subvencionable?
És subvencionable, si tinc concedit un ajornament.
6. En quin moment 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
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concessió d'aquesta, fets a partir del moment de la presentació i registre de la
sol·licitud.
7. Pot considerar-se despesa elegible l'amortització anticipada del nominal dels
préstecs que tinguen els sol·licitants a data 31 de maig i que es referisquen a
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.
8. Un préstec personal seria despesa subvencionable objecte d'aquesta ajuda?
Un préstec personal vinculat a l'activitat és despesa subvencionable sempre que
puga acreditar-se documentalment aquesta vinculació.
9. Quines quantitats màximes pot arribar a obtenir?
Les sol·licituds d'aquells empresaris o professionals que apliquen el règim
d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques d'aquelles
empreses que hagen realitzat una modificació estructural de la societat mercantil
entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i dels 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 podran arribar a percebre un import màxim de 3.000 euros.
Mentre que la resta dels empresaris, professionals o entitats podrà obtenir una
ajuda que mai serà inferior als 4.000 euros i podrà ascendir fins als 200.000 euros.
Pot consultar un exemple de càlcul, per al cas d'aquest segon grup d'empresaris,
professionals o entitats, en la presentació realitzada per la Conselleria d'Hisenda i
Model Econòmic el passat 31 de maig, accessible en:
https://plaresistirplus.gva.es/docs/JORNADA%20PRESENTACI%C3%93N.pdf
10. Quins terminis hi ha per a presentar les sol·licituds d'aquesta subvenció?
Les dates per a la presentació de sol·licituds depenen de la tipologia dels sol·licitants:
a) Per als sol·licitants que apliquen el règim d'estimació objectiva, les empreses
que hagen realitzat modificacions estructurals de la societat mercantil entre
l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i els 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, el termini s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 31 de maig
de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores el 4 de juny de 2021.
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Els empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en
2019 o 2020 en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb
independència que realitzen altres activitats a les quals resulte aplicable el
règim d'estimació directa, fins i tot quan s'haja renunciat al règim d'estimació
objectiva per a 2021, hauran de presentar les seues sol·licituds en aquest
termini.
b) Per a la resta dels sol·licitants no contemplats en l'apartat anterior, el termini
de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 7 de juny de
2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 11 de juny de 2021.
La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:
Tràmit un: sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no
requereix signatura electrònica). Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària
per a presentar la sol·licitud s'accedirà al procediment «Cita prèvia per a la
presentació de sol·licitud d'ajudes per al programa Pla Resistir Plus». En aquest
tràmit només haurà d'introduir-se la identificació del beneficiari que sol·licitarà
l'ajuda (no del seu representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El
sistema informarà de la franja de temps i dia assignat per a presentar la sol·licitud.
Tràmit dos: presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica). Dins de la
franja de temps assignada, s'accedirà al procediment «Presentació de sol·licituds per
al programa Pla Resistir Plus», a través del qual es presentarà la sol·licitud i restant
documentació requerida.
11. He sol·licitat cita prèvia. Quan he de presentar la meua sol·licitud?
Haurà de realitzar la seua sol·licitud, amb signatura electrònica, dins del període que
figura en el justificant descarregat en realitzar el seu tràmit de cita prèvia. Aquest
període serà de 7 dies naturals i el seu inici és sempre en dia hàbil.
12. Quins requisits han de complir-se per a ser beneficiari de la subvenció?
a) Tot beneficiari de la subvenció ha d'haver realitzat durant 2019 i 2020 almenys
una activitat que es classifique en algun dels codis de la Classificació Nacional
d'Activitats Econòmiques (CNAE 09) establits en l'annex I del Decret i continuar en
el seu exercici en el moment de la presentació de la sol·licitud.
Quan es tracte de grups, bé l'entitat dominant, bé qualsevol de les entitats que
pertanyen al grup, haurà hagut de realitzar durant 2019 i 2020 i continuar
desenvolupant, en el moment de presentar la sol·licitud, almenys una de les
activitats de l'annex I com a activitat principal.
b) A més, per als empresaris, professionals i entitats, que no apliquen el règim
d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el volum
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d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el
Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 ha d'haver caigut més d'un 30%
respecte de 2019 i tinguen un volum de deutes pendents subvencionables de, com a
mínim, 4.000 euros.
c) No es consideraran destinataris aquells empresaris o professionals, entitats i
grups consolidats que, complint el que s’indica en els paràgrafs anteriors, en la
declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2019
hagen declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals
haguera aplicat el mètode d'estimació directa per a la seua determinació o, en el seu
cas, haja resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'Impost de
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.
13. Si he iniciat la meua activitat en 2020 abans de la declaració de la pandèmia
puc demanar la subvenció?
No, segons l'article 4.b del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, ha d'haver
realitzat durant 2019 i 2020 almenys una activitat que es classifique en algun dels
codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) previstos en
l'annex d'aquest Decret i continuar en el seu exercici en el moment de la sol·licitud.
Quan es tracte de grups, bé l'entitat dominant, bé qualsevol de les entitats
dominades, haurà hagut de realitzar durant 2019 i 2020 i continuar desenvolupant
almenys una de les activitats de l'annex com a activitat principal.
A més, segons l'article 13.1.a) ha de mantindre l'activitat corresponent a les ajudes
fins al 30 de juny de 2022. Tot això sense perjudici de la resta de requisits establits
en el Decret.
Per a obtindre informació addicional, consulte l'article 5 de requisits d'elegibilitat
del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell.
14. La meua empresa ha realitzat en 2021 una modificació estructural, en quin
termini he de realitzar la sol·licitud?
Si s'ha realitzat una modificació estructural en 2021, tinga en compte que ha de
realitzar la seua sol·licitud en el segon termini, del 7 a 11 de juny, sempre que
mantinga el mateix CIF.
15. Si la meua empresa en 2020 passa de ser una S.L. a ser S.L.O. És una modificació
estructural?
No, ja que es manté la forma societària original.

Pàgina 6 de 12

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER Al
SUPORT A la SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN LA
COMUNITAT VALENCIANA EN RESPOSTA A la
PANDÈMIA DE LA COVID-19

16. Les creacions, en 2020 o 2001, de societats mercantils procedents d'activitats
realitzades amb anterioritat per persones físiques, podrien sol·licitar la
subvenció?
No, es consideraria empresa de nova creació i per tant no compliria amb el requisit
d'activitat en 2019.
17. Com es demostra el compliment que el sol·licitant continue desenvolupant una
activitat econòmica recollida en la llista d'activitats de l'annex 1 del Decret?
Els beneficiaris especificaran en la sol·licitud l'activitat econòmica que desenvolupa,
dins de les establides en l'annex I del Decret.
L'Agència Estatal d'Administració Tributària confirmarà a la Generalitat si el
sol·licitant compleix aquest criteri sobre la base de la informació tributària existent.
18. Han de complir tots els beneficiaris el criteri de caiguda d'operacions del 30%
entre 2019 i 2020?
Per als empresaris i professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les empreses que hagen realitzat
una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el
31 de desembre de 2020, i els 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, no serà necessari que
complisquen el requisit d'elegibilitat de caiguda del volum de negoci del 30% recollit
en l'article 5 del Decret.
De la mateixa forma, els empresaris o professionals que apliquen el règim
d'estimació objectiva en 2019 o 2020 en l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, amb independència que realitzen altres activitats a les quals resulte
aplicable el règim d'estimació directa, fins i tot quan s'haja renunciat al règim
d'estimació objectiva per a 2021, tampoc serà necessari que complisquen el requisit
d'elegibilitat de caiguda del volum de negoci.
19. Quan presente la meua sol·licitud, he d'adjuntar com a documentació les
factures que formen el meu deute pendent?
Per a la presentació de la sol·licitud de subvenció únicament ha d'emplenar el
formulari de sol·licitud. En l'apartat C “Ajuda sol·licitada” del formulari haurà de
detallar l'import sol·licitat com a ajuda desglossat en: deute pendent de creditors i
proveïdors (IVA exclòs), nominal pendent deute financer amb aval públic i nominal
pendent deute financer sense aval públic.

Pàgina 7 de 12

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER Al
SUPORT A la SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN LA
COMUNITAT VALENCIANA EN RESPOSTA A la
PANDÈMIA DE LA COVID-19

20. Poden sol·licitar aquesta subvenció entitats el domicili fiscal de les quals estiga
fora de la Comunitat Valenciana?
Com a normal general, tindran la consideració de beneficiaris aquells empresaris,
professionals i entitats no financeres que tinguen el seu domicili fiscal a la Comunitat
Valenciana.
No obstant això, també podran presentar-se:
a) Empresaris, professionals o entitats el volum d'operacions de les quals en
2020 haja sigut superior a 10 milions d'euros que desenvolupen la seua
activitat econòmica en més d'un territori autonòmic o en més d'una ciutat
autònoma, si operen a la Comunitat Valenciana.
b) Grups consolidats que tributen en l'Impost de societats en règim de
tributació consolidada si operen a la Comunitat Valenciana.
c) Les entitats no residents no financeres que operen a la Comunitat Valenciana
a través d'establiment permanent.
21. Pot una empresa que forma part d'un grup consolidat presentar la sol·licitud
de manera individual?
La sol·licitud dels grups consolidats que tributen en l'Impost de societats en règim
de tributació consolidada serà presentada per la societat representant (dominant)
del grup en tot cas i inclourà a totes les entitats que hagen format part del grup en
2020. En la sol·licitud serà necessari indicar els NIF individuals de les empreses que
conformen el grup en 2020, i si alguna d'ella va tributar en exclusiva davant una
Hisenda Foral.
Per al cas de grups consolidats que tributen en l'Impost de societats en el règim de
tributació consolidada, s'entendrà com a destinatari a l'efecte del compliment dels
requisits d'elegibilitat i transferències el mencionat grup com un contribuent únic, i
no cadascuna de les entitats que l'integren, per la qual cosa el volum d'operacions a
considerar per a determinar la caiguda de l'activitat serà el resultat de sumar tots els
volums d'operacions de les entitats que formen el grup.
Les entitats que hagen format part d'un grup en 2019, però no en 2020, seran
considerades com a independents i podran sol·licitar les ajudes sempre que
complisquen els requisits de manera individualitzada.
No obstant això el que es disposa en el paràgraf anterior, en el cas de grups s'acudirà
a les regles de càlcul del volum d'operacions només en relació amb les entitats que
van formar part del mateix grup tant en 2019 com en 2020.
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22. Com ha de presentar la sol·licitud una entitat que aplica el règim d'atribució de
rendes en l'IRPF?
Les entitats en règim d'atribució de rendes en l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques podran sol·licitar les ajudes quan complisquen les condicions per
a això. La beneficiària directa de l'ajuda serà l'entitat sol·licitant i no els seus socis,
comuners, hereus o partícips. Les magnituds a considerar en la determinació de
l'ajuda es calcularan considerant el domicili fiscal de l'entitat.
En el cas que aquesta entitat s'haja acollit al règim d'estimació objectiva en l'IRPF, la
mateixa sol·licitarà l'ajuda seguint el mateix procediment que la resta dels
sol·licitants que segueixen aquest règim i dins del primer termini de sol·licitud (31 de
maig a 4 de juny). En qualsevol altre cas l'entitat haurà de complir el requisit de
caiguda d'activitat del 30% i presentar la seua sol·licitud en el segon termini (7 de
juny a 11 de juny).
23. Què succeeix si una empresa no té l'obligació de presentar l'autoliquidació de
l'IVA? Com es calcula la caiguda del volum de les seues operacions?
Quan el sol·licitant de l'ajuda realitze exclusivament operacions no subjectes o
exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'IVA (articles 20
i 26 de la Llei 31/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit) i no
aplique el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques en 2019 i 2020, a l'efecte de determinar el compliment del requisit de la
caiguda del 30% del volum de negoci en 2020 respecte a 2019, s'entendrà que el
volum d'operacions en 2019 i 2020 el constitueix:
a) Per a contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la
informació sobre la totalitat dels ingressos íntegres fiscalment computables
procedents de la seua activitat econòmica inclosos en les seues
autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponent a 2020.
b) Per a contribuents de l'Impost de societats o de l'Impost de la Renda de no
Residents amb establiment permanent, la informació sobre la base imposable
prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020
respectivament en el cas que aquests pagaments fraccionats es calculen
segons el que es disposa en l'article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l'impost de societats.
24. Com es calcula la caiguda d'operacions en aquells sol·licitants que
desenvolupen una activitat de comerç detallista i apliquen un recàrrec
d'equivalència en l'IVA?
Quan l'empresari o professional sol·licitant de l'ajuda realitze una activitat de
comerç detallista el rendiment d'activitats del qual econòmiques es determine
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mitjançant el règim d'estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, aplicant per aquesta activitat el règim especial del recàrrec d'equivalència
en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut equivalent, s'entendrà que el seu volum
d'operacions en l'exercici 2019 el constitueix la totalitat dels ingressos íntegres
fiscalment computables procedents de la seua activitat econòmica detallista
inclosos en la seua declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
corresponent a 2019, mentre que el seu volum d'operacions en l'exercici 2020 serà
la suma dels ingressos íntegres fiscalment computables inclosos en les seues
autoliquidacions de pagaments fraccionats de l'exercici 2020.
25. Quines obligacions tenen els beneficiaris d'aquestes subvencions?
Les subvencions rebudes pels autònoms i empreses tindran caràcter finalista i han
d'aplicar-se a la satisfacció de les despeses elegibles descrites en el Decret, en
concret 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 primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i creditors no financers, per
ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la
reducció del nominal del deute amb aval públic.
Els beneficiaris d'aquestes subvencions hauran de justificar, en un termini màxim de
tres mesos des que les ajudes van ser pagades que les ajudes han sigut destinades a
les despeses elegibles descrites prèviament.
A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, els
beneficiaris tindran les següents obligacions:
a) Hauran de mantenir l'activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny
de 2022.
b) No podran repartir dividends durant 2021 i 2022.
c) No aprovaran increments en les retribucions de l'alta direcció durant un
període de dos anys des de la concessió d'aquestes ajudes.
d) Qualsevol altre requisit addicional que puga establir-se per Acord del
Consell de Ministres, d'acord amb el que s'estableix en el Reial Decret llei
5/2021.
Les empreses beneficiàries quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre
supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació
requerida per l'òrgan gestor de la subvenció.
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26. Quan i com ha de justificar-se l'ajuda?
La justificació de les ajudes es realitzarà, per a aquelles ajudes d'import igual o
superior a 60.000 euros, mitjançant la presentació d'un compte justificatiu amb
informe de persona auditora. L'article 15 del Decret descriu el contingut que ha de
tindre aquest informe.
La justificació de les ajudes concedides per un import inferior a 60.000 euros es
realitzarà mitjançant la presentació d'un compte justificatiu simplificat que
contindrà una memòria d'actuació justificativa, una relació classificada de les
despeses realitzades i el detall d'altres ingressos o subvencions destinats a la
mateixa finalitat.
La justificació de les ajudes es realitzarà necessàriament en format electrònic a
través de la seu electrònica de la Generalitat. I la seua presentació es realitzarà en el
termini màxim de tres mesos des que les ajudes van ser pagades.
27. Quina documentació necessitaré per a la justificació? És suficient les factures
dels meus proveïdors i creditors? Si el meu préstec és subvencionable, què
justificant he de presentar?
La justificació es realitzarà en el termini màxim de tres mesos des que les ajudes van
ser pagades.
•

Per a ajudes concedides per import igual o superior a 60.000,00 €, mitjançant
presentació del compte justificatiu amb aportació d'informe de persona
auditora de comptes.

•

Per a ajudes concedides per import inferior a 60.000,00 € mitjançant
presentació del compte justificatiu simplificat.

Per a més informació consulte l'article 15 del Decret 61/2021, de 14 de maig, del
Consell.
28. Errors freqüents en la sol·licitud cita prèvia
NIF/NIE introduït en la sol·licitud no es correspon amb nom i cognoms/raó social.
En intentar demanar una nova cita amb aqueix NIF/NIE, el sistema no li permet
sol·licitar una nova cita.
No és necessari demanar una nova cita. La presentació de la sol·licitud es permet en
funció del NIF/NIE que ha sol·licitat la cita prèvia, obviant, per a facilitar la
presentació, el nom o raó social introduït en la sol·licitud de cita prèvia.
He sol·licitat cita per al grup amb termini entre el 31 de maig i el 4 de juny i no és el
termini que em correspon perquè pertany a l'altre grup.
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Tramite una nova sol·licitud de cita en el termini corresponent, no és necessari
anul·lar la cita sol·licitada en el termini erroni.
29. Existeix algun mitjà on puga aclarir dubtes en relació amb aquestes ajudes?
Els empresaris, professionals o empreses interessats en aquestes ajudes podran
veure atesos els seus dubtes a través de:
-

Telèfon d'atenció directa: 960 99 25 32

-

Correu electrònic: planresistirplus@gva.es
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