
Ajudes a persones productores
primàries que realitzen venda directa en
llotges, alfòndecs o al detall de productes

agroalimentaris afectades per la Covid-19.

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  en data del 14 de maig 2020.



Persones
beneficiàries: han
de reunir els
següents requisits a
data 14 de març 2020:

Trobar-se donats d’alta i inscrits en un registre oficial en
activitat com a productors primaris i com a venedors al
detall de productes agroalimentaris, excepte aquells
productors primaris que realitzen vendes en llotges o
alfòndecs i en aquest cas es requerirà certificat de les
mateixes en el qual conste la realització de venda en,
almenys, els tres mesos anteriors a la referida data. 

Tindre les autoritzacions i permisos requerits per a portar
a terme la seua activitat.  

Haver-se vist afectada la seua activitat a conseqüència de
les mesures adoptades pel Reial decret d’Estat d’alarma
del 14 de març, i concretament les derivades de:

La suspensió de realitzar vendes en mercats no
sedentaris, llotges o alfòndecs.
La suspensió de l’activitat educativa i de formació.
La suspensió de l’activitat d’hostaleria i restauració.

Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana. 



Exclusions Queden excloses les persones que el 14 de març foren perceptores
de la prestació per desocupació o de la corresponent a la prestació
per cessament de l’activitat. A més, s’exclouen també les persones
que en data 14 de març o data posterior treballaren per compte
d’altre.

Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes estaran obligades a
mantenir l’activitat de producció i venda durant almenys 12 mesos. El
seu incompliment donarà lloc al reintegrament de la part
proporcional pel temps incomplet.

Obligacions

Incompatibilitats Aquesta ajuda és incompatible amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració.

Qui pot sol·licitar-ho?

Quantia de la ajuda

Les persones productores primàries que, al seu torn, realitzen venda
al detall de productes agroalimentaris o vendes en llotges o
alfòndecs.

La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.500 euros per a cadascuna de les
persones beneficiàries.



Sol·licitud Termini

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

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


