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Convocatòria 2019

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
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La indústria a Catalunya 
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Alimentació i
begudes 22,8%

Química i farmacèutica
18,9%

Vehicles i transport 
14,2%

Metal·lúrgia i prod. 
metàl·lics 9,5%

Fusta i paper 5,5%

Maquinària i reparació
5,0%

Plàstics 4,3%

Tèxtil 4,2%

Energia i aigua 4,1%

Material electric 4,1%

Ind. extractives i petroli
3,7%

Prod. minerals 1,9%

Fab. mobles 1,8%



La Indústria Agroalimentària a Catalunya
Distribució sectorial vendes netes
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Ind. càrnies 32,2%

Peix 0,9%

Fruites i 
hortalisses

3,4%

Greixos i 
olis 7,4%

Ind. làcties 3,6%

Fleca i p. 
alimentàries 6,9%

Alim. animal  
15,2% Vins i caves

5,2%
Resta

begudes
5,5%

Altres prod.
alim.   

19,6%

Aigües i begudes
analc. 57,5%

Sucre, xoc., cafè i 
confiteria 47,7%

Resta beg. 
alc. 42,5%

Resta productes        
11,6%

Espècies i 
condiments,
p.preparats 30,6% 

Molineria 10,0%        

Font: Idescat i elaboració pròpia



La Indústria Agroalimentària a Catalunya
Distribució comarcal

Font: Departament d’Empresa i Ocupació 4



Programa Jornada

• Ajuts inversions IAA FEADER 2019
• Bases reguladores i convocatòria

• Aspectes nous
• Aspectes a assenyalar

• Gestió i tramitació ajut
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Normativa bàsica
• Ordre ARP/159/2019, de 31 de juliol, per la qual s’aproven

les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions
relatives a la transformació i comercialització d’aliments
(04.02.01) i a la mitigació del canvi climàtic en aquest àmbit
(04.02.02).

• Resolució ARP/2259/2019, de 12 d’agost, per la qual es
convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la
transformació i comercialització d’aliments (04.02.01) i a la
mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments
(04.02.02).
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Bases Reguladores

• 1. Objecte dels ajuts
• 2. Persona beneficiària
• 3. Tipus i quantia dels ajuts
• 4. Criteris de priorització
• 5. Concurrència amb altres ajuts
• 6. Tramitació
• 7. Sol·licituds i documentació
• 8. Compromisos
• 9. Modificacions
• 10. Justificació
• 11. Inversions subvencionables
• 12. Inversions no subvencionables
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1. OBJECTE DE L’AJUT

• Foment de projectes d’inversió a Catalunya,
destinats:

• a) la transformació i/o comercialització dels productes
agrícoles contemplats en l’Annex I del TFUE,
excepte els de la pesca i forestal (bbrr 1.1)

• b) contribueixen a la mitigació del canvi climàtic (MCC)
• No intervinguin directament en els procés
• Millora ambiental més enllà de l’obligada

• c) Objectius establerts a la normativa comunitària

• No Zona Leader si inversions< 250.000€
• No sector vitivinícola 
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2. PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que
compleixen els requisits:

• Titulars responsables de l’activitat que fomenta l’atorgament de l’ajut
• Suporten la càrrega financera de les inversions
• Manipulin o transformin i comercialitzin productes Annex I del TFUE i 
comercialitzin almenys el 50% del producte transformat o manipulat
• Compleixen normes mediambientals, seguretat laboral, higiene i 
benestar animal 
• Viables econòmicament i no estar en situació de crisi
• Pertanyin al sector majorista 
• Altres
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PRESSUPOST

• Total període: 69 M€
• 64 M€ -> transformació i comercialització
• 5 M€ -> mitigació canvi climàtic

• Convocatòria 2015: 27 M€
• Convocatòria 2017: 27 M€
• Convocatòria 2019: 22.232.836,84 €

• Repartiment per operació
• 21.732.836,84 € -> transformació i comercialització
• 500.000,00 €-> mitigació canvi climàtic

• Cofinançament
• DARP: 12,67 M€ (57%)
• FEADER: 9,56 M€ (43%)

• No nova convocatòria en el PDR 2014-2020 !!!
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3. TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS
• Subvenció directa
• Import per beneficiari i línia

• Inversió
• màxima= 5.000.000 €
• mínima=       40.000 € 

• Ajut màxim= 500.000 €
• % subvenció s/ dimensió

• 25 % per pimes +
• 3% entitats associatives
• 3% zones muntanya o desafavorides amb limitacions naturals significatives 

(Atenció: han canviat) http://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-
tramits/enllacos-documents/06679/a0772_2019-in3.pdf

• 3% inversions innovadores
• 3% empreses de nova creació
• 3% empreses fusionades en els 2 darrers anys abans de la sol·licitud

• 17% intermèdies +
• 3% empreses fusionades en els 2 darrers anys abans de la sol·licitud

• 7% grans +
• 3% empreses fusionades en els 2 darrers anys abans de la sol·licitud

• Nº sol·licituds subvencionables s/pressupost i criteris priorització
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4. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ (1/3)

• Es referiran al NIF del sol·licitant ajut
• Solament es tindran en compte el indicats pel sol·licitant
• Criteris comuns: fins a 40 punts
• Criteris específics s/operació: fins a 15 punts
• Característiques:

• Mínim puntuació per ser elegible: 17 punts
• Normes en cas d’empat
• Procés de priorització i informació beneficiari
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4. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ COMUNS (2/3)

• Criteris comuns: fins a 40 punts
1. Relació productor de base : fins 8 punts
2. Estar acreditat per l'ús logotip de venda proximitat: 3 punts
3. Internacionalització darrers 3 anys: fins 6 punts

1. De 3%-25%-> 6 punts
4. Distintius qualitat (s’especifiquen i inclouen CCPAE): 2 punts
5. Estar adherit al CBPC: 2 punts
6. Nova activitat transformació: 10 punts
7. Dimensió micro o petita: fins a 6 unts
8. Implementades mesures  pel foment economia circular: fins a 

3 punts
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4. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ ESPECÍFICS (3/3)

• Criteris específics s/operació: fins a 15 punts

• a) Tranf. i comrc.-> Millora Grau d’Innovació = 15
• Innovació en producte (4)/procés (4)/ comercialització (4) 
• Contracte universitat públiques catalanes, centres públics 

catalans de recerca o centes tecnio catalans (3) 

• b) MCC-> Reducció consum energia = 15
• Reducció energia fòssil (3) 
• Reducció energia fòssil per implementació de renovables (5)
• Reducció energia total per implementació de renovables (7)
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5. Concurrència altres ajuts

• No es poden acumular amb altres ajuts finançats per fons 
comunitaris

• Inclou instruments financers (BEI, FEI, Minetur)
• Incompatibles amb inversions OPFH beneficiàries 

Programes Operatius
• Compatibles ajuts altres entitats públiques.

• Màxim 40%
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6. TRAMITACIÓ

• Concurrència competitiva
• Òrgan instructor SICA, òrgans tramitadors (SICREMA)
• Dos fases per la tramitació concessió:

• 1a Fase 
Discriminar projectes subvencionables (passen a la 2a fase) dels no 
subvencionables (no passen a la 2a fase i no cal que aportin 
documentació)

Sol·licitud electrònica http://seu.gencat/ovt/
• Dades identificatives i documentació acreditativa dels requisits 

d’elegibilitat i valoració -> garantir el pas a la 2ª fase

• 2a Fase
Projectes subvencionables. Resta documentació acreditativa, 

L’admissibilitat o desistiment es notificaran individualment per  mitjans 
telemàtics
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7. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ (1/3)
En la 1a fase 
• Sol·licitud electrònica que inclourà:

• Dades identificatives
• Informació tècnico-econòmica

A. Enquesta elegibilitat (DR) 
A. -> Declaració PIMES, productes Annex1, viabilitat i crisi, 

concurrència, tipus d’inversions, compromisos, etc.
B. Enquesta valoració
C. Informació econòmica, financera i social
D. Informació comercials
E. Informació tècnica 

A. -> Objectius inversió, descripció inversions
F. Pressupost
G. Amidaments
G.  Dates execució projecte
Signatura electrònica

+ Informació addicional 
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7. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ (2/3)

En la 1a fase 
• Documentació que s’adjuntarà a la sol·licitud:

• Plànols construccions/instal·lacions 
->localització, diferenciació existent i previst, etc.

• Memòria millores mediambientals si línia mitigació canvi climàtic
• Comptes anuals i certificats i informe auditoria + impost societats
• Estudi viabilitat
• Declaració PIME, i Nº total treballadors
• Préstecs subscrits + ajuts sol·licitats
• Productes Annex 1 (DUA o Intrastat) 
• Documentació acreditativa valoració

• Relació productors base (Factures) 
• Internacionalització (IVA darrers 3 anys) 
• Contractes universitats, centres públics recerca, centres técnio,.
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7. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ (3/3)
En la 2a fase 
• Documentació

• Certificat emprendre la inversió 
• Projecte tècnic bàsic visat (s/normativa) -> nova redacció
• Factures proformes

• 3 pressuposts per TOTEs les despeses realitzades (tret d’exclusivitats)
• Cal elegir el pressupost d’import + baix (si no -> justificar) 
• 3 proveïdors no vinculats 
• Comparables i suficientment detallades

• Compliment normativa mediambiental, seguretat laboral, higiene,  i benestar animal
• Permís d’obra
• Avaluació impacte ambiental, si escau

19



8. Compromisos

• Estar al corrent obligacions tributàries HP/SS/Generalitat Cat i no deutes
• Comunicar altres ajuts
• Mantenir l’activitat en les mateixes condicions durant 5 anys des del 

pagament
• Inscriure al registre Propietat bens subjectes registre
• Informar al públic de l’ajut FEADER

• Lloc web. Panell (mínim A3) o placa explicativa (mínim A4)
• Sistema de comptabilitat separada
• Facilitar informació requerida
• Si no PIME, no relocalització fora UE en 10 anys des del pagament ajut
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9. MODIFICACIONS INVERSIÓ APROVADA
• Cal comunicar totes les modificacions (Imprès normalitzat + acta no inici, si escau)
• Poden ser modificacions:

• Substancials (caldrà sol·licitar-les abans de realitzar-les i obtenir autorització):
a. El canvi de beneficiari
b. El canvi de localització de les inversions
c. Compensacions (increment o disminució) entre subpartides d’una mateixa partida, més grans 

del 20% del pressupost previst i concedit
d. Canvis que suposin una disminució global més del 20 i fins el 30% import aprovat
e. La modificació del calendari (dependrà disponibilitats pressupostàries)
f. Qualsevol modificació que afecti els objectius i criteris de priorització del projecte d’inversió

• Menors (s’han de comunicar 2 mesos abans de la data de justificació)
a. Compensacions (increment o disminució) entre subpartides d’una mateixa partida, menors 

del 20% del pressupost previst i concedit
b. Canvis que suposin una disminució global de menys del 20% import aprovat
c. Canvis de marca o proveïdor, o canvis de potència/capacitat, (sempre que es mantinguin o 

millorin característiques)

• Les modificacions no informades, no autoritzades o que no compleixin requisits 
no seran subvencionables. 

• Les modificacions posteriors a la certificació seguiran el mateix criteri

21



10. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT INVERSIONS

• Termini màxim justificació 31/03/2022 (establert resolució) 
• Sol·licitud pagament + compte justificatiu + factures + justificants pagament 
• Llista de factures B1 notificat a cada interessat per traçabilitat
• Estar al corrent obligacions HP/SS/Generalitat Catalunya i no deutes
• Disposar dels registres requerits i permisos
• Es reduirà proporcionalment l’ajut a la reducció de l’execució del 

pressupost, fins al 70% del total de la inversió aprovada en la concessió. 
Per sota no es podrà pagar ajut

• Memòria mediambiental en cas d’ajuts MCC, i l’acreditació de mesures pel 
foment economia circular

• Memòria compliment finalitat actuacions i compliment objectius 
• Aval mediambiental si no permís -> termini 2 anys des de data certificació
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11. INVERSIONS SUBVENCIONABLES

• 1 La construcció i la compra de béns immobles, i millora de l’obra civil, 
incloses les instal·lacions

• Compra d’immoble: fins  el 30% de  les inversions totals del projecte

NO MÒDULS CONSTRUCCIÓ
• 2 La compra de nova maquinària i béns d’equip, fins al valor de mercat del 

producte

• 3 L’adquisició o desenvolupament de programes  informàtics, i adquisició de 
patents, llicències, drets d’autor i marques registrades  

• Fins el 30% de les inversions totals del projecte

• 4 Els costos generals vinculats a les inversions contemplades en els apartats 1 i 2

• Fins el 12% de les inversions que preveuen els punts 1) i 2) 
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12. INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES (1/5)
• 1. Les instal·lacions d’emmagatzematge frigorífic de productes congelats o ultracongelats, excepte si 

són necessàries per al funcionament normal de les instal·lacions de transformació, proporcionals a la seva 
capacitat de producció i destinades exclusivament a l’emmagatzematge dels productes d’aquestes 
instal·lacions.

• 2. Les inversions relatives a projectes d’investigació, la promoció de productes agrícoles o l’eradicació de 
malalties animals. 

• 3. Les inversions de reposició o simple substitució d’equipaments i maquinària, excepte que la nova 
adquisició correspongui a equipaments o maquinària diferents dels anteriors per la tecnologia utilitzada o 
pel seu rendiment. 

• 4. Les inversions en equipaments, construcció, etc., iniciades abans de la presentació de la 
sol·licitud, per les quals ja s’hagi realitzat el primer compromís de compra, encara que solament 
sigui un pagament a compte. No estaran afectades per aquesta limitació: els honoraris tècnics, les 
despeses d’estudis de viabilitat econòmica, de sòls, de mercat i similars, l’adquisició de patents i 
llicències.

• 5. La compra de terrenys i les despeses que hi estiguin relacionades (honoraris de notari, impostos i 
similars). 

• 6. La compra d’edificis que hagin de ser enderrocats. 
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12. INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES (2/5)

• 7. Els treballs provisionals que no estiguin directament relacionats amb l’execució del projecte, com 
l’edificació d’immobles o edificacions provisionals, instal·lació de maquinària i béns d’equip, que no 
s’ubiquin en el lloc definitiu d’acord amb el projecte d’inversió auxiliable. Podran ser subvencionables 
determinats treballs provisionals en la l’operació que disminueixin els costos de construcció, com són els 
elements accessoris de l’execució del projecte. 

• 8. Els equips d’esbarjo, tret que siguin per finalitats pedagògiques o comercials (sala de projecció, 
conferències, aparells multimèdia, i similars). 

• 9. Les obres d’embelliment de l’exterior de les instal·lacions, com enjardinaments, zones verdes, 
plantacions ornamentals i en general, qualsevol treball de millora del paisatge. 

• 10. La compra de vehicles, excepte les adaptacions de la carrosseria dels vehicles de transport 
especialitzat lligats a les activitats de producció, transformació i/o comercialització de l’empresa. L’import 
d’aquesta inversió està limitat a un màxim del 40% de la inversió total en cada projecte, excepte en el 
cas de microempreses, que no tindran limitació màxima.

• 11. El mobiliari d’oficina i el mobiliari divers. No tenen aquesta consideració les instal·lacions 
telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari i programari informàtic. S’admet l’adquisició d’equips de 
laboratori i de sales de conferències. 
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12. INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES (3/5)
• 12. La compra de material normalment amortitzable en un any com ampolles, embalatges, material 

fungible de laboratori i similars. Si les paletes, les paletes contenidors i les caixes de camp tenen una 
durada de vida de més d’un any seran subvencionables quan es tracti d’una primera adquisició o d’una 
adquisició suplementària, proporcional a una ampliació prevista, i que no siguin venudes amb la 
mercaderia. En la comptabilitat de l’empresa ha d’haver-hi un compte específic per a aquests materials, 
amb entrades i sortides. La despesa no podrà superar el 10% de la inversió total en cada projecte. 

• 13. Les despeses de lloguer d’equips i les inversions finançades mitjançant arrendament financer sense 
opció de compra dins el període de justificació de les inversions, així com les adquisicions de béns en el 
marc d’un sistema de venda i arrendament retroactiu. 

• 14. Qualsevol actuació per a la qual no s’hagi sol·licitat subvenció en la sol·licitud inicial, o en una 
modificació posterior prèviament aprovada pel DARP. 

• 15. Les despeses ocasionades per reparacions i/o obres de manteniment. 
• 16. La compra i instal·lació de maquinària i béns d’equip de segona mà. 
• 17. La part dels costos d’inversions que corresponguin a les intervencions financeres particulars 

següents: 
• a) En el cas de l’expropiació de l’antic emplaçament, la part de les càrregues o despeses del nou 

emplaçament equivalent a la indemnització d’expropiació.
• b) Les bonificacions concedides per una societat elèctrica en les despeses de connexió de servei 

de l’energia elèctrica o similars.
• c) Les indemnitzacions d’una assegurança d’incendis.
• d) Altres bonificacions de caràcter indemnitzatori.
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12. INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES (4/5)
• 18. Les despeses relatives al trasllat de maquinària i béns d’equip ja existents, fins al nou 

emplaçament projectat, tret que es tracti de la reubicació dins el mateix establiment quan calgui 
per a la instal·lació i el funcionament de les noves inversions.

• 19. La mà d’obra i materials propis, així com sous i despeses socials de personal pagats per la 
persona beneficiària, llevat que es compleixin simultàniament les tres condicions següents, cas en el 
qual són subvencionables: 

• a) Que hagi estat contractat especialment i exclusivament per treballar en el projecte.
• b) Que sigui acomiadat quan concloguin les obres.
• c) Que es respecti la normativa en matèria de Seguretat Social.

• 20. Les inversions que figuren a la comptabilitat com a despeses. 
• 21. Els impostos, les taxes, les contribucions i similars, com per exemple el permís d’obres, permís 

mediambiental, etc. 
• 22. Les inversions que no respectin les restriccions de la producció o limitacions de l’ajut comunitari en 

virtut de les organitzacions comunes de mercat. 
• 23. Les inversions dirigides a l’obtenció de productes d’imitació de la llet.
• 24. Les oficines, quan el seu ús no sigui exclusiu per a les necessitats de l’establiment auxiliat, o bé 

no estiguin annexades al centre de producció. En la resta de casos la inversió subvencionable serà 
com a màxim 20% total.
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12. INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES (5/5)

• 25. Les inversions adreçades al sector detallista de comercialització en destí.
• 26. La partida d’imprevistos.
• 27. Les despeses de tramitació administrativa (gestoria, permisos, etc.).
• 28. Rètols o indicadors en vies públiques, o altres espais públics o privats que no siguin 

l’establiment, botiga , instal·lació, finca o recinte del sol·licitant.
• 29 L’import d’inversions i conceptes que superin els mòduls màxims i limitacions establertes a 

l’Annex 2.  
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ESTRATÈGIA CONTRA EL FRAU I LES 
IRREGULARITATS EN LA GESTIÓ DELS 

FONS EUROPEUS



2. DEFINICIONS (II)

Una irregularitat és un frau 
solament si hi ha 

INTENCIÓ

ÉS EL COMPONENT D’ENGANY INTENCIONAL EL QUE DISTINGEIX EL 
FRAU DE LA IRREGULARITAT
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www.gencat.cat


