6) L’adquisició de maquinària i béns d’equip usats o de segona mà, ni l’arrendament de maquinària i béns d’equip.
7) Els tributs (impostos, gravamen, taxes, contribucions
especials), interessos, recàrrecs, sancions, i en particular l’IVA
(article 69, apartat 3, lletra c), del Reglament (UE) número
1303/2013.
8) Les despeses de llicències i permisos, excepte en el cas
de constitució d’una societat.
9) Qualsevol despesa relacionada amb productes ﬁnancers.
10) L’Organització i/o assistència a ﬁres, congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses
concretes.
11) Qualsevol inversió relacionada amb investigació.
12) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o
sucursals, cadenes i grups empresarials, o empreses col•laboradores de concessions oﬁcials.
13) Les farmàcies, estancs, gasolineres, entitats ﬁnanceres i
administracions de loteria.
14) Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats
quan estiga motivat per l’aplicació d’una normativa d’obligat
compliment.
15) Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol•licitant.
16) Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders i pesquers.
17) Les despeses referents a l’adquisició de maquinària
agrícola
18) Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes.
19) Qualsevol inversió relacionada amb la formació reglada.
20) Partides d’imprevistos o despeses condicionades.
21) Despeses corrents de l’empresa
22) Inversions relacionades amb canvis d’il•luminació que no
comporten estalvi energètic.
23) Les despeses del lloguer d’equips.
24) El capital circulant.
25) Inversions en embelliment i equips d’esbarjo (cafeteria,
pista de tennis, i similars) inclosos entre les instal•lacions
d’una empresa. Són ﬁnançables, dins de l’àmbit d’una empresa, les despeses previstes amb ﬁnalitats pedagògiques o
comercials (exposicions de productes, sales de videoprojecció, televisors, vídeos, i similars).
26) Les despeses de reparació i manteniment de béns mobles i immobles, els de simple reposició, així com la substitució d’equips i maquinària antics que no aporten increment
de potència o de prestacions, o que no supose un estalvi

En el cas d’increment de potència o de prestacions i/o que
suposen un estalvi energètic, sí serà objecte de subvenció,
i s’hauran de justiﬁcar aquestes variacions mitjançant una
memòria tècnica, signada per un tècnic competent.
27) Sous i cotitzacions a la Seguretat Social, i si escau, aportacions a plans de pensions, de personal.
28) Despeses realitzades entre empreses vinculades ni entre
familiars de ﬁns a segon grau de parentiu.
29) Despeses realitzades per l’entitat sol•licitant quan el
proveïdor de serveis siga un professional en què concórrega
alguna de les següents circumstàncies:
- Que estiga vinculat laboralment amb l’empresa sol•licitant
o beneﬁciària de l’ajuda.
- Que tinga la condició de soci de l’empresa sol•licitant o
beneﬁciària de l’ajuda.
- Que exercisca facultats d’administració i/o representació
sobre l’empresa sol•licitant o beneﬁciària de l’ajuda.
30) Inversions dirigides a la comercialització de productes
agrícoles i de l’alimentació que no porten aparellades operacions de preparació, manipulació, condicionat, transformació
o envasament.
31) Inversión relacionades amb la producció de biocarburants
a força d’aliments i d’energia a partir de fonts renovables,
quan el resultat del procés de transformació i/o comercialització siga un producte no contemplat en l’annex I del TFUE.
32) Compra de drets de producció agrícola i de drets d’ajuda.
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EL GRUP D’ACCIÓ LOCAL I L’EDLP
Les ajudes LEADER regulades per l’Ordre 13/2018, de 10 d’abril
de 2018, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural (DOGV 8278 / 20.04.2018)
inclouen actuacions dirigides a fomentar la creació d’ocupació, la diversiﬁcació econòmica, la innovació, la conservació i
millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social
del medi rural valencià.
Els règims d’ajuda previstos en aquesta ordre són aplicats per
part dels Grups d’Acció local als municipis LEADER, sobre la
base de les estratègies de desenvolupament local participatiu
(EDLP) seleccionades.
El Grup d’Acció Local Som Rurals, és una entitat sense ànim
de lucre formada per 42 entitats públiques i quasi 80 entitats
privades de caràcter socioeconòmic, creada en 2016 per concórrer a la convocatòria realitzada mitjançant l’Ordre 5/2016,
d’11 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, per a la selecció dels grups
d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu, havent estat seleccionats per
Resolució de 19 de juliol de la directora general de Desenvolupament Rural i PAC.
El territori LEADER del GAL Som Rurals està format pels següents municipis:
La Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, l’Alqueria de la Comtessa,
Barx, Benifairó de la Valldigna, Beniﬂá, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Palmera, Potríes, Rafelcofer,
Rótova, Simat de la Valldigna.
La Vall d’Albaida: Atzeneta d’Albaida, Alfarrasí, Aielo de Rugat,
Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benissoda, Benisuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Quatretonda, Fontanars dels Alforins,
Guadasséquies, Llutxent, Montitxelvo, Otos, el Palomar, Pinet,
Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere, Terrateig.
La Costera: Barxeta, la Font de la Figuera.
L’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) de
Som Rurals està disponible a: www.somrurals.org

PERSONES BENEFICIÀRIES
Tindran la consideració de destinataris de les ajudes, sense
perjudici de les especiﬁcacions previstes en l’annex II de
l’ordre, els promotors de les inversions que es detallen a
continuació:

a) Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les
agrupacions sense personalitat jurídica i les persones de dret
públic de base associativa privada.
b) Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal:
ajuntaments, mancomunitats, i entitats locals menors, així com
les societats o associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la
majoria de drets de vot o de la capacitat efectiva de decisió.
c) Els grups d’acció local.

OBLIGACIONS
Amb caràcter general, les persones beneﬁciàries de les ajudes
hauran de :
• Justiﬁcar el compliment dels requisits i condicions, així com
la realització de l’operació d’inversió o activitat, i el compliment de la ﬁnalitat que determinen la concessió o gaudi de la
subvenció.
• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que efectuarà
l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació
i control ﬁnancer que corresponen a la Intervenció General en
relació amb les subvencions i ajudes concedides, i hi aportaran
tota la informació que els siga requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. Així mateix, s’hauran de sotmetre als controls
sobre el terreny i de durabilitat de la inversió a realitzar per
l’òrgan competent, o a qui aquest autoritze, així com per
qualsevol òrgan amb competències de control sobre els fons
FEADER.
• Acreditar mitjançant declaració responsable de no estar
incurs en cap causa de prohibició
• Mantindre la titularitat i un correcte estat de conservació dels
béns objecte de subvenció durant un període de cinc anys,
comptador des de la data del pagament últim de la subvenció
(10 anys per al cas d’inversions en béns immobles en el cas
d’operacions relacionades amb allotjaments de turisme).
• Mantindre l’activitat econòmica prevista en el pla empresarial, en el cas d’operacions productives, durant els cinc anys
següents comptadors des de la data del pagament ﬁnal de
l’ajuda.
• Conservar els originals de tots els documents aportats davant
l’òrgan gestor en relació amb la seua ajuda ﬁns a la ﬁnalització del termini de durabilitat de les inversions, així com posar
aquests documents a la disposició de les autoritats nacionals,
de la Unió Europea i, en general, dels òrgans de control, quan
aquests els hi siguen reclamats.

tributàries i davant de la Seguretat Social.
• Comunicar a l’òrgan gestor, en la sol•licitud de subvenció,
així com en qualsevol moment de la vigència de l’expedient, la
sol•licitud i/o obtenció d’altres ajudes per a la mateixa ﬁnalitat
per altres administracions o ens públics.
• Adoptar les mesures necessàries per a donar l’adequada publicitat del caràcter públic del ﬁnançament d’activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de
subvenció, en els termes previstos en la normativa aplicable.
• Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres
documents degudament auditats en els termes exigits per la
legislació mercantil i sectorial aplicable al beneﬁciari en cada
cas, així com tots els estats comptables i registres especíﬁcs
que siguen necessaris per a la ﬁnalitat de garantir l’adequat
exercici de les facultats de comprovació i control de les ajudes
percebudes. Portar una comptabilitat separada, o bé un codi
comptable adequat, que permeta identiﬁcar totes les transaccions relatives a l’operació subvencionada.
• Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siga
procedent.
• Qualsevol altra que legalment li corresponga com a beneﬁciari de subvencions públiques.

DESPESES NO SUBVENCIONABLES
1) Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data
anterior a la data de la presentació de la sol•licitud de l’ajuda,
excepte els següents costos generals (vinculats a la construcció, adquisició i/o millora de béns immobles, i a la compra
de maquinària i equip): Honoraris d’arquitectes, enginyers i
assessors, inclosos els estudis de viabilitat, que podran haver
sigut pagats ﬁns a tres mesos abans de la data de la sol•licitud
de la subvenció.
2) Projectes fragmentats o en fases que no puguen funcionar
de manera independent.
3) Projectes que no permeten el ple funcionament de l’activitat
econòmica i no tinguen identitat ni coherència global.
4) L’arrendament ﬁnancer, rènting, lloguer, manteniment o
reparació de qualssevol béns immobles.
5) L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a un any,
els materials fungibles, els elements decoratius i el parament
de la llar. Tampoc el vestuari necessari per a la pràctica de
l’activitat subvencionada.

