
Jornada sobre ajuts  a les inversions de les indústries 

agroalimentàries del FEADER 

Convocatòria 2021

Barcelona, 15 de juny de 2021



Presentació de la sol·licitud

1. Sol·licitar l’ajut per internet : tràmit OVT

 Ajuts a inversions en transformació i comercialització d'aliments o 

 Ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació

alimentària

2. Descarregar el document informació tècnico-econòmica A0772.2021-

DO2 (transformació) o A1082.2021-DO2 (mitigació) desar al PC, 

emplenar i signar digitalment.

3. Descarregar la sol·licitud model normalitzat (NOTA: una descàrrega per 

cada sol·licitud a presentar), desar al PC, emplenar les dades, adjuntar el 

DO2, i signar digitalment.

4. Enviar a tramitar la sol·licitud del punt 3

5. Rebre acusament de rebuda

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-millora-dels-processos-de-transformacio-i-comercialitzacio-dels-productes-agraris?category=72b504a2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Agricultura
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-millora-dels-processos-de-transformacio-i-comercialitzacio-dels-productes-agraris?category=72b504a2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Agricultura
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6679_Ajuts-a-inversions-en-transformacio-i-comercialitzacio-dels-aliments?category=72b504a2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Agricultura&moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20385_canvi_climatic?category=72b504a2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20385_canvi_climatic?category%3D72b504a2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&idServei=AGR030SOLC&fromFilter=true


Documentació a presentar (fase sol·licitud) / 

Motiu de comprovació

1 Model inf. tecnicoeconòmica A0772/2021-DO02 o A1082/2021-DO02.
Declaració de 
l'interessat

2 Plànol de planta (inversions projectades i les existents).
Subvencionabilitat
de la inversió

3 Comptes anuals als dos darrers exercicis

viabilitat 
econòmica, crisi, 
dades de vendes, 
compres, IAE, 
dimensió empresa

4 Certificació de l'acord d'aprovació dels comptes anuals

5 Comptes anuals consolidats del grup 

6 Informe de l'auditoria

7 Estudi de viabilitat de la inversió o pla d'empresa.

8 Declaració de PIME A0772/2021-DO7 – (veure Guia declaració PIMEs).

9

Certificat d’UTA de l'empresa, les associades i vinculades (treballadors 
Seguretat Social, relació de serveis, autònoms, a través d'empreses de 
treball temporal)

10 Certificat de la Seguretat Social mitjana anual de treballadors (1).

11 Impost de Societats (model 200).

(1) No caldrà presentar la documentació si s’autoritza al DACC a consultar les seves dades.

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/06679/a0772_2021-do2.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/20385/a1082-2021-do02.pdf
file://09.fitxers.ctti.intranet.gencat.cat/0901_bcsc_barna_f3n2_dts$/Srv_Ind_Com_Agroalimentaria/AJUTS INDÚSTRIES/AJUTS PDR/AJUTS PDR 2014-2020/Indexa/2021/A0772. Transfomació/A0772 2021-DO7 Declaració PIMEs.doc
file://09.fitxers.ctti.intranet.gencat.cat/0901_bcsc_barna_f3n2_dts$/Srv_Ind_Com_Agroalimentaria/AJUTS INDÚSTRIES/AJUTS PDR/AJUTS PDR 2014-2020/Indexa/2021/A0772. Transfomació/A0772 2021-IN9 Guía PIMEs UE.pdf


Documentació a presentar (fase sol·licitud) / Motiu 

de comprovació

12 Préstecs subscrits per finançar la inversió.
viabilitat econòmica i 
incompatibilitats d'ajuts 
(BEI)

13 Documentació altres ajuts a la inversió
Incompatibilitats i 
acumulació fins el 40%

14 Documentació acreditativa de fusió (fins a 2 anys anteriors) % d'ajut addicional

15
Si en l'IAE consta alguna activitat al detall, cal acreditació de 
venda al major. Llistat de l'IVA del darrer any.

Requisit majorista

16 Document Únic Administratiu (DUA) o declaració Intrastat Productes annex I

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6985a220-b291-422c-8e7c-e2625a041d0d.0007.01/DOC_5&format=PDF


Documentació a presentar (fase sol·licitud) / Motiu 

de comprovació

17 Documentació acreditativa dels criteris de prioritat :

I. Factures de compra corresponents a l'exercici 
anterior i el llistat d'IVA (compres any anterior) o de 
proveïdors amb el detall de l'import de compra i NIF.

Criteri 4.3.1 obtenció >50% de la 
matèria primera directament dels 
productors

II. Memòria d’implementació de economia circular.
Criteri 4.3.8 mesures per al foment de 
l'economia circular.

III. Declaració de l'IVA corresponent als 3 anys
anteriors.

Criteri 4.3.3 internacionalització de 
l'empresa, 

IV. Contracte amb alguna de les universitats públiques 
catalanes o un dels centres públics catalans de recerca 
o tecnio-catalans.

Criteri 4.4 a) contracte amb 
universitats públiques catalanes o un 
dels centres públics catalans de 
recerca o tecnio-catalans

V. Memòria objectius de reducció d’energia 
(A1082/2021-DO9).

Criteri 4.4 b) grau d'eficiència
energética

file://09.fitxers.ctti.intranet.gencat.cat/0901_bcsc_barna_f3n2_dts$/Srv_Ind_Com_Agroalimentaria/AJUTS INDÚSTRIES/AJUTS PDR/AJUTS PDR 2014-2020/Indexa/2021/A1082. Mitigació canvi climàtic


Documentació a presentar (fase sol·licitud) / Motiu 

de comprovació

18
Certificat de l'acord de sol·licitar l'ajut, emprendre 
l'actuació i acceptar els compromisos. (Persones jurídiques; 
no cal en cas d'administrador únic)

Acreditació per demanar 
l'ajut

19
Permís ambiental, permís d’abocament i permís
d’emissions, si escau. (veure instrucció permisos)

Compliment normativa 
mediambiental

20 Contracte de prevenció de riscos i darrer rebut
Compliment normativa 
seguretat laboral

21
Escorxadors nous: acreditació per part de l’autor/a del 
projecte acrediti que compleix la normativa en matèria de 
benestar animal.

Compliment normativa 
benestar animal

22
Registre Sanitari d’Indústries i de Productes Alimentaris de 
Catalunya (1)

Compliment normativa 
sanitària

23 Permís d'obra o bé la seva sol·licitud, si escau. Legalitat de la inversió

24
Avaluació de l’impacte ambiental de la inversió quan pugui
tenir efectes negatius en el medi ambient.

Legalitat inversió

file://09.fitxers.ctti.intranet.gencat.cat/0901_bcsc_barna_f3n2_dts$/Srv_Ind_Com_Agroalimentaria/AJUTS INDÚSTRIES/AJUTS PDR/AJUTS PDR 2014-2020/Indexa/2021/A0772. Transfomació/A0772 2021-IN12 Instrucció permisos ambientals.docx


Documentació a presentar (fase sol·licitud) / Motiu 

de comprovació

25

Projecte tècnic bàsic visat (Reial Decret 1000/2010), en la resta de casos memòria 
descriptiva i detallada. Contingut mínim:
• Plànols: de localització de les inversions, de les instal·lacions que diferenciïn les 

existents i les previstes
• Sist. productiu abans i després de les inversions
• Contribució de la inversió en complir els objectius previstos.
Si el projecte contempla més inversions que les sol·licitades en l’ajut, cal indicació 
expressa.

Subvencio
nabilitat
de la 
inversió

26 Llistat quadre de pressupostos A0772 2021-DO8 Llistat pressupostos

Moderació 
de costos27

Factures proforma o ofertes de totes les despeses:
• Mínim 3 ofertes
• Abans del compromís d’adquirir el bé
• Si no hi ha al mercat prou nombre d’entitats: acreditació d’exclusivitat 

(proveïdor o tècnic independent)
• Quan l’elecció no sigui la més econòmica, cal justificar la impossibilitat 

d’obtenció del producte amb les mateixes prestacions  i serveis a menor cost
• No vinculades, ni parentiu, ni un proveïdor que sigui soci del sol·licitant
• Comparables



Documentació a presentar (fase sol·licitud) / Motiu 

de comprovació

Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb: 

No deutes amb 
l'administració

28 l'Estat. (1) . 

29
Seguretat Social.(1) (Direcció Provincial de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social).

30
Generalitat de Catalunya(1) (l’Agència Tributària de la Generalitat de 
Catalunya).

31
Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditatiu
de d'impost sobre activitats econòmiques(1) .

(1) No caldrà presentar la documentació si s’aurotirza al DACC a consultar les seves dades



Documentació: notes

• La documentació ja presentada al DACC no cal tornar-la a presentar, 

sempre i quan s’indiqui el procediment i expedient en què es va aportar.

• El DACC podrá requerir documentació complementària.

• És necessari complir els terminis indicats en els requeriments de 

documentació.

• Una sol·licitud per cada establiment.



Sol·licitud modificació

 2 mesos abans de la justificació per admetre canvis d’inversions en el 

pagament. En el cas de mod. substancials, abans de realitzar-les.

 El tràmit per 2021 encara no està disponible, però es pot consultar el 

de 2019

 Petició genèrica OVT amb signatura electrònica i hi adjuntarem:

 Model normalitzat de Sol·licitud modificació

 Quadre B1 excel tramès en la resolució de concessió

 Documentació justificativa

 Caldrà acreditar el no inici de les noves inversions. Nova acta de no 

inici, si escau.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6679_Ajuts-a-inversions-en-transformacio-i-comercialitzacio-dels-aliments?category=72b504a2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Agricultura&moda=3


Sol·licitud de pagament

 Termini indicat a la resolució de concessió (no pot superar el 

31/03/2024)

 El tràmit per 2021 encara no està disponible, però es pot consultar el 

de 2019

 Petició genèrica OVT amb signatura electrònica i hi adjuntarem:

 Model normalitzat de Sol·licitud pagament

 Quadre B1 excel tramès en la resolució de concessió

 Documentació justificativa

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6679_Ajuts-a-inversions-en-transformacio-i-comercialitzacio-dels-aliments?category=72b504a2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Agricultura&moda=2

