
Ajudes a entitats locals de les zones rurals de la
Comunitat Valenciana afectades per la covid 19:

realització de mercats no sedentaris, habilitació de locals
per a la recollida i distribució de productes primaris i la

prestació d’un servei de proveiment.

DECRET 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de
concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d’autònom del
sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

Publicat en el DOC del 14 de maig 2020.



Entitats
beneficiàries
i requisits:

Municipis inclosos dins de l’espai rural definit en el PDR-CV 2014-2020 els termes
municipals del qual o part d’aquests figuren en l’annex II de l’Ordre 5/2016, d’11
d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels Grups d’Acció
Local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu
i compten amb menys de 2.000 habitants.

Municipis declarats en perill de despoblació i que figuren en l’annex de la Resolució
de 15 d’abril de 2019, de la Presidència de la Generalitat, sobre l’assignació de la línia
específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament
dels Municipis de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària
per a l’exercici pressupostari 2019.

Municipis amb menys de 1.500 habitants. Les dades relatives al nombre d’habitants
per municipi s’obtindran de l’última revisió padronal de 2019 publicats en el Portal
Estadístic de la Generalitat Valenciana (http://www.pegv.gva.es), en el següent enllaç:
http://www.pegv.gva.es/ va/indicadors-despoblament.

Per a ser beneficiari d’aqueixes ajudes serà necessari haver complit l’obligació de
presentar el Compte General davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana així com haver remés, en el seu cas, el corresponent Pla economicofinancer.



Despeses
subvencionables:

Despeses corrents: electricitat, calefacció, aigua, telèfon, neteja del local o
anàlegs de les dependències que l’entitat utilitze per a aquestes finalitats.

Despeses derivades de les mesures relacionades amb la seguretat en els espais
i locals destinats a les actuacions subvencionables (personal de seguretat,
material, senyalització).

La renda que es derive de l’arrendament de l’immoble on es realitzen els
mercats no sedentaris, i/o la recollida i distribució dels aliments i productes, o
els pagaments realitzats en concepte d’ús del local mitjançant imputació de
despeses corrents suportades.

Les despeses ocasionades per les reparacions i conservació dels espais i locals.

L’adquisició de mobiliari i altres equipaments necessaris per a l’habilitació dels
locals i conservació dels productes (aparells de calefacció, congeladors, neveres,
prestatgeries).

Material fungible necessari per al desenvolupament de la subvenció.

Les despeses proporcionals corresponents a salaris, dietes, i desplaçament del
personal amb relació laboral amb l’entitat local, ja siga propi o contractat per a
l’execució de la subvenció.



Sol·licitud Termini

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud es troba detallada en l’annex
del Decret 59/2020, secció III, article 5 i 6.

La sol·licitud es presentarà de manera
telemàtica en la seu electrònica de la
Generalitat Valenciana, en la següent adreça:
http://www. gva.es/va/proc20920. Els
documents que s’annexen hauran d’anar
signats electrònicament.

El termini per a la presentació de sol·licituds
serà de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la data de publicació en el DOGV,
és a dir, fins al dijous 4 de juny.

Per a major informació: xarxaagricola@creama.org

Incompatibilitats Aquesta ajuda és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració. El seu import en cap cas,
aïllada o en concurrència amb altres ajudes podrà superar el cost de l’activitat
subvencionada.

Quantia de la ajuda La quantia de l’ajuda ascendirà a 2.500 euros per entitat beneficiària.


