
   

 

127. Fons de recolzament a la solvència d’empreses  

estratègiques (Ministerio de Hacienda- Gobierno de 

España-). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Fons adscrit a l’Administració General de l’Estat a traves del “Ministerio de 

Hacienda”. Es crea el “Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de 

empresas estratégicas” òrgan al qual s’encomana la gestió del fons,  a traves 

de la “Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)”. 

Amb aquest fons es pretén recolzar la viabilitat d’empreses no financeres que 

s’han vist seriosament afectades per la crisi econòmica del Covid – 19 i, son 

considerades com estratègiques per al teixit productiu nacional o regional. 

Les operacions  de recolzament podran consistir en la concessió de préstecs 

participatius, deute convertible, subscripció d’accions o participacions socials o 

en qualsevol altre instrument de capital.  

Quantia de la subvenció: 

Les operacions finançades amb càrrec al fons tindran un import no inferior a 25 

milions d’euros per beneficiari, llevat de casos excepcionals degudament 

justificats.   

L’import màxim de les operacions de recolzament públic temporal serà el 

mínim necessari per restaurar la viabilitat de l’empresa i , no podrà implicar 

una millora del patrimoni net de l’empresa beneficiaria que superi el registrat a 

31 de desembre de 2019. 

Per analitzar la viabilitat de l’empresa s’empraran els següents indicadors: 

Rendiment del capital i qualitat creditícia. 
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2. Beneficiaris:   

Companyies no financeres amb domicili social i principals centres de treball en 

Espanya, que travessen dificultats derivades de la pandèmia del COVID-19. 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants:  

a) Constituir una empresa no financera amb domicili social i principals centres 

de treball situats a Espanya.  

b) No constituir una empresa en crisis a 31 de desembre e de 2019. 

c) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarats 

insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que 

aquest hagi adquirit l’eficàcia d’un conveni, estar subjectes a intervenció judicial 

o haver sigut inhabilitat conforme a la  Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, 

sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència e 

qualificació del concurs (excepte si aquesta  declaració de concurs no s’hagués 

produït abans del 31 de desembre de 2019).. 

d) En absència de recolzament públic temporal rebut amb càrrec al fons, el 

beneficiari cessaria en la seva activitat o tindria greus dificultats per mantenir-

se en funcionament. Aquestes dificultats podrien demostrar-se pel 

deteriorament, en particular, del coeficient deute/capital del beneficiari o per 

indicacions similars.  

e) Justificar que un cessament forçós d’activitat tindria un elevat impacte 

negatiu sobre l’activitat econòmica o sobre l’ocupació, a nivell nacional o 

regional. L’apreciació de l’impacte econòmic i sobre l’ocupació directa o 

indirecta es mesurarà en relació amb la situació de l’empresa al tancament de 

l’exercici 2019.  

f) Demostrar la seva  viabilitat a mig i llarg termini, presentant a tal efecte en la 

seva sol·licitud un  “Pla de Viabilitat” per superar la seva situació de crisis, 

descrivint la utilització projectada del recolzament públic sol·licitat amb càrrec al 

Fons, els riscos mediambientals, les previsions per afrontar-los i la seva 

estratègia energètica.  



   
g) Presentar una previsió de reembors del recolzament estatal amb un 

calendari d’amortització de la inversió nominal de l’Estat i d’abonament de les 

remuneracions i les mesures que s’adoptarien per garantir el acompliment del 

pla de reembors del recolzament estatal.  

h) Informar del conjunt de mesures de recolzament públic de les que s’hagin 

beneficiat en els últims deu anys, amb indicació de la quantia, concepte i òrgan 

atorgant de la subvenció pública o ajuda sota qualsevol modalitat.  

i) No haver sigut condemnada mitjançant sentencia ferm a la pena de pèrdua 

de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de 

prevaricació, malversació de cabdals públic, suborns, tràfic d’influències, fraus i 

exaccions il·legals o delictes urbanístics.  

j) No haver donat lloc, per causa de la que hages sigut declarada culpable, a la 

resolució ferm de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.  

k) Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament o 

ajudes públiques. 

l) Trobar-se al corrent a 31 de desembre de 2019 en el acompliment de les 

obligacions tributàries o en front a la Seguretat Social imposades per les 

disposicions vigents. 

m) Addicionalment, la decisió d’utilització del Fondo atendrà entre altres 

elements, a la importància sistemàtica o estratègica del sector d’activitat o de 

l’empresa, per la seva relació amb la salut i la seguretat pública o el seu 

caràcter tractor sobre el conjunt de l’economia, la seva naturalesa innovadora, 

el caràcter essencial dels serveis que presta o el seu paper en la consecució 

dels objectius a mig termini en l’àmbit de la transició ecològica, la digitalització, 

l’augment de la productivitat i el capital humà.  

SEPI verificarà la concurrència dels requisits previstos en aquest apartat i 

valorarà, amb l’ajuda d’experts independents, en el seu cas, la validesa i 

suficiència de la informació aportada.  

4. Quan es podrà demanar?:  

En vigor fins el 30 de juny  de 2021. 



   
5. Com tramitar-ho?:  

Les “Solicitudes de Apoyo Público Temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de Empresas Estratégicas”  deuran presentar-se per escrit, de 
conformitat amb els models de formulari necessaris, en el “Registro General de 
SEPI, situado en la Calle Velázquez nº 134 - 28006 Madrid”. 
 
Horari  09:00 A 14:00 hores de dilluns a divendres.   
Telèfon: : 913961643 
email: registro@sepi.es  

6. Normativa aplicable:  

Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el 

funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. 

7. Altres dades d’interès :  

https://www.sepi.es/es/sala-de-prensa/noticias/las-condiciones-para-acceder-al-
fondo 

https://www.sepi.es/es/sala-de-prensa/noticias/contenido-de-la-solicitud-de-apoyo-
publico-temporal-con-cargo-al-fondo-de 

https://www.sepi.es/es/sala-de-prensa/noticias/datos-basicos-del-fondo-de-apoyo-
la-solvencia-de-empresas-estrategicas 
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