Import de l’ajuda:

MÉS INFORMACIÓ

Les ajudes tindran la consideració de subvenció de capital, i

ORDRE 13/2018, de 10 d’abril de 2018, de la

seran de:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i

Persones físiques, microempreses i petites empreses:

Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases

•

ﬁns un 25 % de la inversió total a municipis amb
ruralitat <70 amb un màxim de 17.500 € per beneﬁciari.

•

reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2
del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d’operacions

ﬁns un 30 % a municipis amb ruralitat ≥70* amb un màxim

de conformitat amb l’estratègia de desenvolupament local

de 21.000 € per beneﬁciari.

participatiu, dels grups d’acció local LEADER 2014-2020.

Mitjanes empreses:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i

•

ﬁns un 15 % de la inversió total a municipis amb

Desenvolupament Rural

ruralitat <70 amb un màxim de 10.500 € per beneﬁciari.

http://www.agroambient.gva.es

ﬁns un 20 % a municipis amb ruralitat ≥70* amb un màxim

Grup d’Acció Local Som Rurals

de 14.000 € per beneﬁciari.

http://www.somrurals.org/

•

GAL SOM RURALS

* Bellús, Beniatjar, Benissuera, Fontanars dels Alforins, Otos, Pinet, Rugat,
Sempere, Terrateig i Almiserà.

AJUDES LEADER
2014-2020

Demarcació i particularitats:
La inversió s’ha de mantindre en la ubicació considerada en la
subvenció durant un període mínim de 5 anys tant per a béns
mobles com immobles (10 per a allotjaments de turisme).

Ajudes destinades a

En el cas d’empreses ja existents relatives a establiments

EMPRESES PER A ACTIVITATS

hotelers, cases rurals o altres establiments turístics,

NO AGRÍCOLES en zones rurals

seran subvencionables les inversions per a la millora i
modernització d’activitats turístiques en aquells llocs on
es detecte una certa necessitat, tot evitant la concentració
excessiva de l’oferta, tenint en compte el següent que en
la reforma s’exclouen les actuacions subvencionades en el
període de programació anterior (2007-2013).

Grup d’Acció Local SOM RURALS
Avgda. València 6L
46891 El Palomar
(València)
Telèfon: 96 892 91 17
e.mail: info@somrurals.org
web: www.somrurals.org

AJUDES DESTINADES A EMPRESES PER A
ACTIVITATS NO AGRÍCOLES EN ZONES RURALS

L’execució del pla empresarial s’iniciarà en un termini de 9
mesos a partir de la data de la resolució de concessió de
l’ajuda. S’entendrà que el pla empresarial està iniciat quan es

1.1 CREACIÓ D’EMPRESES
Beneﬁciaris:
Persones físiques, microempreses, petites empreses i
agricultors o membres d’una unitat familiar d’una explotació
que diversiﬁquen les activitats en àmbits no agrícoles.

base a l’activitat econòmica corresponent al pla empresarial.

Actuacions subvencionables:

Import de l’ajuda:

Les inversions i despeses subvencionables que, vist el
pla empresarial, resulten necessàries per a la creació de
l’empresa. Són despeses subvencionables:

Les ajudes tindran la consideració de subvenció de capital,

•

Despeses de constitució i establiment d’una societat
(permisos, llicències, notaria, registre)

un màxim de 70.000 € per beneﬁciari.

•

La construcció, adquisició o millora de béns immobles.
Seran únicament subvencionables els terrenys ﬁns a un
10% com a màxim dels costos totals subvencionables de
l’operació.

•

•

La compra de maquinària nova o equipament, incloenthi programes i aplicacions informàtiques, i disseny i
programació de webs.

•

compleixen les condicions següents:
- Alta en l’epígraf corresponent al cens del IAE

•

Demarcació i particularitats:

Serà subvencionable la creació de nous establiments
turístics rurals en aquells llocs on es detecte una
certa necessitat, tot evitant la concentració excessiva
de l’oferta. Aquest aspecte ha de restar justiﬁcat
adequadament en la sol•licitud del beneﬁciari.

- Alta en el règim corresponent de la Seguretat Social en

•

Agroturisme: poden ser objecte de subvenció la
realització d’inversions en explotacions agrícoles amb la
ﬁnalitat de potenciar l’agroturisme.

•

No és subvencionable la construcció d’hotels rurals.

i seran de ﬁns un 25 % de la inversió total a municipis amb
ruralitat <70 i ﬁns un 30 % a municipis amb ruralitat ≥70* amb

Creació d’empresa destinada a establiments hotelers,
cases rurals o altres establiments turístics:

*Bellús, Beniatjar, Benissuera, Fontanars dels Alforins, Otos, Pinet, Rugat,
Sempere , Terrateig i Almiserà.

1.2 MILLORA D’EMPRESES

L’ajuda es pagarà, si més no, en dos trams al llarg d’un

Beneﬁciaris:

període màxim de 3 anys. El pagament de l’últim tram estarà

Persones físiques, microempreses i pimes.

supeditat a l’execució correcta del pla empresarial. Cada any
sols es podrà presentar una sol•licitud de pagament.
Es procedirà a un primer pagament de l’ajuda en el moment

La compra i adaptació de vehicles (destinats a persones
amb diversitat funcional) per al transport de mercaderies
lligades a l’activitat productiva de l’empresa.

que el pla empresarial s’haja iniciat, prèvia justiﬁcació de la

Els costos generals relacionats en els punts anteriors
(honoraris d’arquitectes, enginyers, consultors, estudis de
viabilitat, estudis d’eﬁciència energètica, drets de patents,
etc.)

superior a l’establerta en el pla empresarial per a aquesta

inversió realitzada, sent l’import màxim a pagar l’establert
en l’anualitat concedida, en el cas de realitzar una inversió
anualitat. En l’ultima anualitat s’haurà de justiﬁcar l’execució
correcta de les activitats previstes en el pla empresarial.

Condicions d’admissibilitat:

Abans de l’últim pagament s’avaluarà el compliment del

L’operació haurà de ser viable tècnica i econòmicament: la
persona sol•licitant haurà de presentar un pla de viabilitat
empresarial.

pla empresarial pel que fa a les activitats que s’hi preveuen

El pla empresarial es desenvoluparà segons el contingut
establert en el corresponent annex de la convocatòria
d’aquestes ajudes i haurà de demostrar la viabilitat
econòmica i tècnica de l’empresa, tot aplicant-hi condicions
de mercat.

vigor.

El pla empresarial recollirà com a mínim dues anualitats i un
màxim de 3 anys.

realitzarà d’acord amb el grau de consecució dels objectius

mitjançant la realització d’un control administratiu que
inclourà una visita in situ, d’acord amb el Pla de controls en

S’entendrà que es compleixen les activitats previstes si en el
control es comprova que es compleixen un mínim del 85% de
les activitats previstes en el pla empresarial. L’avaluació es
plantejats en el pla empresarial.

Actuacions subvencionables:
Les actuacions aniran encaminades principalment a
afavorir l’ampliació i modernització de microempreses
i pimes ja creades, dins de qualsevol sector econòmic,
a excepció del sector agroalimentari i les inversions
relacionades amb la producció de productes agrícoles,
ramaders i pesquers.
Son despeses subvencionables les mateixes que en el
cas de creació d’empreses, excepte les de constitució i
establiment d’una societat (permisos, llicències, notaria,
registre).
Condicions d’admissibilitat:
L’empresa ha de ser viable tècnica i econòmicament.
El sol•licitant haurà de presentar un pla de viabilitat del
projecte amb el contingut i requisits que l’Ordre assenyala.
La persona beneﬁciària de l’ajuda ha d’aportar una contribució ﬁnancera mínima del 25 % dels costos subvencionables, bé a través de recursos propis, bé mitjançant ﬁnançament extern exempt de qualsevol tipus d’ajuda.

