
Jornada 
 
Ens fareu arribar les presentacions que feu? 
Les ponències de la jornada "Ajuts a les inversions a les indústries agroalimentàries" del PATT, les 
podeu trobar a la pàgina web de RuralCat, dins de l’apartat de Transferència Tecnològica. 

Els enllaços són: 
Ajuts a les inversions a les indústries agroalimentàries  - Programa de la jornada 

Lloc i data: En línia, 15/06/2021 
Bases reguladores i convocatòria dels ajuts del FEADER a les inversions de les indústries 
agroalimentàries- Sra. Isabel Gomar 

Tramitació dels ajuts- Sra. Mireia Cariñena 
 
Els procediments d'aquesta jornada el tindrem disponible en format vídeo ? 
Sí  
 
TRAMITACIÓ 
 
Quan es podrà començar a demanar/tramitar? 
Les sol·licituds ja estan obertes i ho estaran fins el 6 de juliol d’enguany. 
 
Juliol últim dia? 
El 6 de juliol de 2021 és el darrer dia per presentar les sol·licituds del ajuts de l’Ordre ARP/92/2021. 
 
L'enllaç que heu posta no funciona 
Es recomana la utilització de l’explorador Chrome. En el cas del document DO2, cal “desar l’enllaç” i 
posteriorment obrir l’arxiu amb l’Adobe Reader. 
 
Vist el munt de documentacions i lo estricte de les revisions la detall de cadascuna dels 
documents i lo fàcil que és fer un error o una petita manca en els documents, aquests ajuts 
estan destinats a empreses lo suficientment grans com per tenir o contractar un equip de 
enginyers que tinguin per mà la presentació i "adequació" de les documentacions per tal de 
complir tots els requeriments. En el cas de la nostra empresa ja no en sol·licitem desprès de 
molta feina i cap ajut, sempre problemes tipus, falta una coma o un punt. 
Efectivament els ajuts de l’Ordre ARP/92/2021, comporten una gestió complexa, i requereixen abundat 
documentació per a la seva tramitació. Cal recordar que són ajuts cofinançats amb fons Europeus, els 
quals exigeixen complir moltes condicions per accedir-hi i comporten una alta pressió auditora.    
 
Tota la documentació que es demana on s'ha d'adjuntar, perquè al tràmit que ha ensenyat abans 
només s'ha ajuntat el DOC de informació tècnico econòmica. Moltes gràcies.  
Després d’haver presentat la sol·licitud de l’ajut, el sistema requerirà la presentació de la documentació 
relacionada. Aquesta via estarà oberta durant 10 dies naturals i els podeu consultar a la “meva carpeta” 
de l’OVT. Transcorregut aquest termini caldrà presentar-ho per via de la Petició Genèrica del portal 
OVT. 
 
Heu comentat que per una mateixa empresa,  si té doble objectiu tan de transformació com de 
mitigació de canvi climàtic no es pot presentar una única sol·licitud? s'han de presentar dos 
sol·licitud independents? Tenint en compte que aniria tot en un mateix projecte, s'ha de 
presentar duplicada la documentació o com ho hem de fer? Cal presentar 2 sol·licituds i doble 
documentació. 
Sí, cal presentar 2 expedients, i doble documentació, tret del projecte sempre que estiguin clarament 
diferenciades les inversions a realitzar de les dues línies. 
 
Estaria bé que la documentació a la web tingué el mateix ordre que el Word on hi ha la relació 
de documentació, que és amb el que ens guiem quan treballem. 
Hem verificat que a la pàgina web la informació consta en el mateix ordre que el document DO13. 
 
 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/formacio-i-transferencia
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/formacio-i-transferencia
https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=4c5e0f49-40f2-4249-a038-96d104e40953&groupId=20181
https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=6a4866db-71c3-4ceb-ba74-97dccd762429&groupId=20181
https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=6a4866db-71c3-4ceb-ba74-97dccd762429&groupId=20181


El departament ens ajudarà a fer la avaluació inicial per avaluar la viabilitat de l'ajut, que es feia 
quan se tramitava en 2 fases? 
El DACC col·laborarà en resoldre els dubtes relacionats amb la normativa i la tramitació de l'ajut. 
 
La complexitat del tràmit i del volum de documentació exigeix una dedicació plena a l'ajut i 
molts de nosaltres no podem fer-hi front sino és amb una empresa externa i no estem per incorre 
en moltes despeses. 
Efectivament els ajuts de l’Ordre ARP/92/2021, comporten una gestió complexa, requereixen abundat 
documentació per a la seva tramitació.  Cal recordar que són ajuts cofinançats amb fons Europeus, els 
quals exigeixen complir moltes condicions per accedir-hi i comporten una alta pressió auditora.    
                                                                                                                     
LA TRAMITACIÓ DE LES SOL. PER UNA MATEIXA EMPRESA... SI TE ELS DOS OBJECTUS SON 
TOTS DOS DE TRANSFORMACIÓ I MITIGACIÓ S'HAN DE PRESENTAR DOS SOLICITUDS?. 
Es pot presentar una sol·licitud d'ajut per establiment i operació (transformació i mitigació). 
Opcionalment tota la inversió es pot presentar per transformació, però el topall d’ajut al qual poden 
accedir serà de 500.000€, mentre que si separen les actuacions podrien obtenir fins a 500.000€ per 
cada línia d’ajut. Per presentar les inversions de manera separada el mínim d’inversió subvencionable 
són 40.000€ per cada línia d’ajut.  
 
Si una indústria vol ampliar les instal·lacions, incorporar maquinària i instal·lar plaques solars, 
s'han de fer dos expedients? i s'ha de presentar la documentació per duplicat? 
Es pot sol·licitar tot per la de transformació o bé de manera separada. En cas d'escollir la segona 
opció, es tramitarà en 2 expedients, i doble documentació, tret del projecte sempre que estiguin 
clarament diferenciades les inversions a realitzar de les dues línies.  
No sé els problemes que ocasionaven les dos fases, però presentar tota la documentació en una fase 
ho complica molt per a les empreses. És molt difícil buscar tres pressupostos de cada inversió en dos 
mesos. 
Esperem que els beneficis que reportin la tramitació en 2 fases superin els desavantatges de la 
tramitació en 2 fases.  
 
Accepta ZIP? 
Sí 
 
Sí hem participat al Feader 2019, 2017, 2015... i segueixo dient que és molt millor en dos fases. 
Si fem en una fase, igualment després s'hauran d'anar demanant modificacions. 
Sí caldrà informar totes les modificacions. I esperem que els beneficis que reportin la tramitació en 2 
fases superin els desavantatges de la tramitació en 2 fases. 
 
Quins són els aspectes pels quals la data de compliment és com a màxim el 6 de juliol 2021? 
Per exemple, contracte universitat entenc que sí, però per exemple la sol·licitud de permís 
d'obres es farà en poques setmanes.  
Com a criteri general els requisits s’han de complir a data de presentació de la sol·licitud (ex. contracte 
universitats). Ara bé, s’entén que determinats requisits han de tenir continuïtat al llarg de la tramitació 
ex. no tenir deutes. En relació a altres lligats a la inversió s’entén que es poden disposar en dates 
posteriors a la de sol·licitud però anteriors a la resolució de concessió. 
 
Heu ampliat la capacitat de MB a enviar en tramitació telemàtica? Tal com estava és impossible.  
Són 5MB per cada entrada. Admet arxius comprimits. En cas de necessitar presentar més 
documentació es pot utilitzar la via de la Petició Genèrica de l’OVT. I si tot i així hi ha algun arxiu molt 
pesat, us podeu posar en contacte amb els tècnics tramitadors dels ST del DACC que us correspongui, 
per tal que us habilitin un sistema alternatiu. 
 
De la informació financera del document tecnoeconomica, entenc que ha de ser dels exercicis 
tancats i aprovats, no? 
Sí 
 



Podríeu explicar si us plau que es defineix en cada apartat de la tecnicoeconòmica de la secció 
de tipus d'inversió: nova instal·lació, ampliació...bàsicament per diferenciar entre si una nova 
instal·lació també inclou una ampliació o no.  
Una nova instal·lació seria aquell projecte que pretén instal·lar una indústria agroalimentària nova, en 
canvi una ampliació es tractaria d’un projecte que contempla un annex, una nova sala, un nou habitacle, 
etc d’una indústria ja existent. 
 
 
EMPRESA NOVA 
 
Si és una empresa nova no pot demostrar la millora de competitivitat, ni reducció d'emissions, 
etc . L'únic que podem demostrar és la transformació d'un producte primari que fins ara no s'ha 
fet en el territori en qüestió. i amb la nova activitat es farà.   I finalment, pots sol·licitar l'ajut per 
iniciar l'activitat ? entenc que sí però com podem complir amb tots els requisits si encara no 
estem comercialitzant? 
Una empresa nova és subvencionable. En relació als requisits de beneficiari i inversió, el que no es 
pugui acreditar per motiu que encara no s'ha iniciat l'activitat, es demanarà documentació alternativa i 
s'acabarà d'acreditar en fase de certificació. En relació als criteris de valoració, a les bases reguladores, 
es preveuen 10 punts per empresa nova. La finalitat d'aquesta puntuació és compensar els criteris no 
puntuables en la fase inicial ex. Denominacions d'origen, internacionalització, etc.  
 
Es pot acreditar PIME en una empresa nova? (no tenim dades de referència)  
Sí. En fase de sol·licitud l’empresa està constituïda i per tant, podrà elaborar igualment el model de 
declaració de PIMES amb les dades de què disposi en aquell moment. En aquesta fase aportarà 
documentació justificativa de la composició societària (ex escriptures), comptes provisionals i en fase 
de certificació s’acabaria de comprovar aquest requisit. En qualsevol cas es podrà requerir 
documentació complementària per verificar aquest punt. 
 
Cal tenir el registre sanitari en la empresa de nova creació? 
Cal tenir-ho en la certificació, sempre que en fase de sol·licitud no s’hagi iniciat l’activitat. 
 
L’obrador s'ha de fer i per tant encara no té registre sanitari. 
Si és una nova empresa cal tenir-ho en la certificació, sempre que en fase de sol·licitud no s’hagi iniciat 
l’activitat. 
 
Si actualment estàs transformant en un obrador que no és teu, és a dir, ets autònom i elabores 
i comercialitzes però en unes instal·lacions que llogues,  i ara el que vols és fer la inversió en 
un local teu en que ho has de fer tot de nou, pots optar a la subvenció? encara no tens registre 
sanitari propi. 
En el cas de noves empreses, cal tenir els registres en la certificació. En relació als criteris de valoració, 
es disposa de 10 punts per compensar els criteris que no es poden acreditar per no haver iniciat 
l’activitat, 
 
 
REQUISIT SOL·LICITANT 
 
Si una part d'aquesta infraestructura és municipal cal comunicar o te alguna avantatja o 
impediment  
En el cas que l’activitat sigui majoritàriament de serveis (maquila) no seria subvencionable, 
independentment que siguin escorxadors municipals o privats. Cal recordar que el sol·licitant de l’ajut 
ha de ser el mateix que es faci càrrec de les inversions i porti a terme l’activitat per la qual executarà 
la inversió. 
 
Som una Pime constituïda fa 32 anys per mes de 100 socis pagesos. Funcionem com si fóssim 
una Cooperativa. i reinvertim tots i cadascuns dels beneficis que obtenim. NO podem accedir 
mai a cap subvenció perquè  nosaltres comercialitzem, emmagatzemem i condicionem els 
cereals si es necessari. NO tenim envasos, treballem el granel. NO venem al estranger, 
únicament mercat provincial. NO venem de proximitat perquè el nostre client es una fabrica de 



pinsos i no es el consumidor final. NO tenim I+D perquè exclusivament guardem i condicionem 
els productes.  El últim intent el vàrem fer el any passat i ens el vàreu denegar. Es pot entendre 
i acceptar, que una PIME de 100 pagesos no pugui obtenir ajuts? des del 2015 hem invertir quasi 
un milió d'euros i cap ajuda. Tot amb els nostres recursos. Estem molt decepcionats i 
emprenyats. Alguna solució? Tenim previstes mes inversions. Ajudareu a la pagesia 
empordanesa? 
Efectivament els ajuts de l’Ordre ARP/92/2021, comporten l’obligatorietat de transformar per ser 
subvencionables. En relació a l'Acondicionament del producte, caldria estudiar més a fons el cas. Us 
recomanem que contacteu amb el SICREMA corresponent a la vostra inversió. 
 
 
ACREDITACIÓ DIMENSIÓ EMPRESA 
 
Al certificat del responsable de rrhh  on s'indiqui el nombre total d'UTA detallant el tipus de 
vinculació, al detallar el tipus de vinculació cal comptar persones o UTA per cada tipus de 
vinculació? 
El certificat relatiu al nombre total d’UTA per cada empresa del grup vinculada directa o indirectament 
amb l’empresa sol·licitant. En aquest certificat cal detallar les UTA per cada tipus de vinculació 
contractual. Ex: Empresa A: 50 UTA treballadors SS, 10 autònoms, 20 contractats per ETT; Empresa 
B: 3 socis treballadors, 25 assalariats SS, 5 contractats per ETT. 
 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
  
Atès que l'any 2020 ha estat excepcional, ens trobem que diverses empreses de forma puntual 
han experimentat caiguda de venda majorista que els fa no elegibles si mirem estrictament la 
norma o bé una caiguda d'exportacions que els perjudica en els criteris de puntuació. Això s'ha 
considerat? 
En l’Ordre ARP/92/2021 no s’han previst mesures relacionades amb la Covid. 
 
La innovació en producte, procés i comercialització, entenc  que és respecte lo que la empresa 
ja està fent, no es demana una innovació absoluta? 
Sí, es tracta d’innovació respecte l’empresa. 
 
Com s'han d'acreditar les mesures d'economia circular implementades? 

Mitjançant una memòria on es relacionin les actuacions realitzades per l’empresa per implementar 
l’economia circular. 
 
 
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS 
 
Referent als préstecs per finançar la inversió, al tenir previst fer la inversió al maig de 2.022, 
encara no tenim cap préstec demanat, que aportem amb aquest cas?  
Solament cal aportar la documentació dels préstecs utilitzats per executar les inversions. Important 
comprovar que els préstecs estiguin finançats amb fons comunitaris.  
 
Un any abans de la inversió, cap entitat vol negociar res. 
En fase de sol·licitud cal acreditar el finançament de les inversions, ja sigui amb préstecs, fons propis, 
ampliació de capital etc. 
 
 
INCOMPATIBILITATS 
 
El Sector vitivinícola es queda fora? 
Sí ja que compte amb una línia d’ajut específica amb fons FEADER, i per tant incompatible amb els 
ajuts de l’Ordre ARP/92/2021. 
 
 
 

mailto:gerencia@sismefi.net


LEADER 
 
Hi ha exclusió de les zones del programa Leader per inversions menors? 
Les inversions de menys de 250.000€ realitzades en zona Leader no són elegibles a través dels ajuts 
de l’Ordre ARP/92/2021. 
 
Una empresa a una zona Leader té un projecte de transformació de 200.000 Euros i un de 
mitigació de 100.000 Euros. El total dels 2 són 300.000. Ha d'anar per Leader o per Feader?  
En cas que l’establiment estigui situat en zona LEADER i la inversió superi els 200.000€ cal sol·licitar 
l’ajut per la línia prevista a l'Ordre ARP/92/2021. No seria subvencionable una “divisió artificial” del 
projecte. Concretament en aquest cas, per tal que es compleixin amb els mínims d'inversió 
subvencionable (250.000€) s'hauria d'aglutinar tota la inversió en la sol·licitud de l'operació de 
transformació. 
 
Si el projecte de inversió és p.e, 1.200.000 euros: 1.000.000 el que val una màquina (proveïdor 
A) i 200.000 els complements per aquesta màquina (proveïdor B), la pregunta és: els 200.000 
euros es pot demanar dins del FEADER, o tinc que anar al Leader?  
No es pot dividir el projecte. Cal presentar-ho tot per la línia de transformació. 
 
 
INVERSIONS SUBV./NO SUBV. 
 
Com es pot veure que inversions entren i quines es queden fora(comercialització es molt 
genèric)? 
Les inversions subvencionable i no subvencionables es recullen respectivament en els annexos 2 i 3 
de l’Ordre ARP/92/2021.  
 
Pots tornar a mostrar les inversions no subvencionables? 
Les inversions no subvencionables es recullen en l’annex 3 de l’Ordre ARP/92/2021.  
 
La compra d'una unitat productiva està subvencionada?  
No és subvencionable, ja que la maquinària de 2a ma no ho és.  
 
Si la societat empresarial que demana l'ajut , el proveïdor de la maquinaria en forma part  entenc 
que no pots demanar. És així veritat? 
No es podria demanar perquè es consideren vinculades. 
 
Si els projectes de mitigació  són per millorar tot el tema climàtic  com es que no son 
contemplats  el reciclatge de maquinaria de segona mà?  
La normativa reguladora dels ajuts és complexa i s’estableixen els detalls a les bases reguladores. El 
cas és que la maquinària de segona mà s’ha exclòs expressament, entre altres motius, per evitar la 
doble subvencionabilitat. La normativa comunitària és molt estricte en aquest sentit. 
 
Si paguem un arrendament a explotació ramadera per desenvolupar allí la nostra activitat, 
aquest import d'arrendament compta dintre del valor de la matèria prima de base? 
Les despeses d’arrendament no són subvencionables. 
 
La implantació de plaques, biomassa, etc és subvencionable.? 
Sí, sempre i quan es compleixin la resta de requisits de la convocatòria. 
 
 
MODERACIÓ DE COSTOS 
 
En cas de voler canviar una maquinària ja existent per una de mes nova i millorada, és necessari 
presentar comparativa amb diferents proveïdors? Ja que volem comprar al mateix proveïdor 
que es amb el que em treballat aquests últims 20 anys i no volem canviar de marca. 
Les actuacions a subvencionar han de ser a preus de mercat, i per contrastar la moderació de costos 
sempre calen 3 pressupostos, tret que es pugui acreditar que l’exclusivitat de la inversió.  
 



Es pot acceptar un pressupost abans de la dada de l'acta de "no inici"? 
Sí. 
 
Si tu estàs executant una obra o actuació i la empresa  que as contractat  no compleix amb lo 
pressupostat que cal fer  o la empresa contractada sa dissolt que em de fer? 
Entenem que aquesta pregunta es refereix a una situació en fase de certificació, en aquest cas, si 
l’empresa realitza les mateixes actuacions projectades però a un preu més elevat, el DACC 
subvencionarà el preu més baix aprovat en concessió. Si es varien les actuacions aprovades (a més 
d’efectuar el tràmit de modificació previst a les bases reguladores) caldrà presentar nous pressupostos. 
 
Els pressupostos del 2019 serveixen? El 2020 va ser nul degut a Covid.  
Els pressupostos habitualment tenen una vigència, la qual segurament haurà vençut en aquest temps, 
en aquest cas cal demanar 3 nous pressupostos. 
 
 
PERMÍS D'OBRES 
  
Es demana llicència d'obra en el moment de presentar sol·licitud, però si no fem execució fins 
d’aquí un temps, la llicència probablement haurà caducat i tindrem de tramitar una altra. Quines 
opcions tenim? 
Sí caldrà tramitar-ne una altra. Cal presentar l’ajut per projectes “madurs”, ja que el termini màxim de 
justificació és el 31/03/2024. 
 
Faríem una inversió que demana permís d'obra, però només si hi ha subvenció. No té sentit 
sol·licitar permís d'obra abans de saber si aconseguim subvenció. És necessari en aquest cas 
demanar permís d'obra abans de sol·licitar ajut? 
En fase de tramitació de la sol·licitud d'ajut, almenys cal presentar la sol·licitud del permís. 
 
 
PROPIETAT IMMOBLE 
 
Es pot demanar l'ajut per fer un obrador en una edificació que no tenim en propietat però si un 
contracte de lloguer a 15 anys? 
Sí. 
 
En el cas de béns inventariables susceptibles d'inscripció al Registre de la Propietat, i l'afecció 
dels 5 anys. Afecta només als beneficiaris que siguin propietaris? Que succeeix en el cas que 
siguin llogaters? 
Independentment del règim de propietat, cal registrar tots els bens inventariables. 
 
És subvencionable adaptar una nau industrial, de lloguer, a l'activitat que vols desenvolupar? 
Sí. Cal acreditar la disponibilitat de l'immoble fins la finalització del període de compliment dels 
compromisos. 
 
 
CERTIFICACIÓ 
 
Les factures amb data posterior al pressupost és el normar, no? 
Efectivament. La incidència detectada en els controls és que les factures tenen dates posteriors als 
pressupostos. 
 
Els Honoraris i despeses Generals també cal siguin comptabilitzats com a inversió? 
Sí. 

 


