
Càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les 
explotacions agràries de Catalunya, que inclou el 
càlcul de la petjada ambiental de producte. 

PERSONES BENEFICIÀRIES: 
Titulars d’explotacions agràries (agrícoles i ramaderes) que en el moment de presentar la seva sol·licitud 
hagin presentat la DUN i/o l’actualització del cens (segons s’escaigui) de l’anualitat corresponent i utilitzin 
un quadern d’explotació digital amb tots els camps que intervenen en el càlcul del perfil de sostenibilitat 
completats.

REQUISITS: 
Tots els càlculs han d’utilitzar la metodologia d’acord amb els indicadors definits a la documentació 
tècnica de la PAS. Els sectors productius que seran d’àmbit d’aplicació objecte d’aquesta línia d’ajut per 
al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental s’especificaran en cada resolució mitjançant la convocatòria 
específica. 

Aquesta línia ha de seguir el reglament de minimis agrícola. 

S’haurà de presentar l’informe de sostenibilitat que generarà la calculadora de sostenibilitat d’acord amb la 
metodologia i els indicadors definits en la documentació tècnica de la Producció Agrària Sostenible (PAS). 

QUANTIA: 
La quantia serà del 60% de les despeses elegibles fins a un màxim de 5.000€ per persona beneficiària.

DESPESA SUBVENCIONABLE: 

Despeses derivades de l’obtenció del perfil de sostenibilitat (basats en el càlcul dels indicadors ambientals 
definits en la documentació tècnica de la PAS). 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (fins a 8 PUNTS): 

Igualtat de gènere màx. 0.5 punts

Relleu generacional màxim 1.5 punts

Mesures per al foment de l’economia circular màx. 2 punts 

Adhesió al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE), al Registre d’Operadors de Producció Integrada 
(CCPI) o a algun Consell Regulador de DOPs o IGPs. 4 punts. 

LÍNIA 1



Creació i millora dels obradors agroalimentaris 
compartits.  

PERSONES BENEFICIÀRIES: Entitats públiques: ajuntaments, mancomunitats, consells 
comarcals,  consorcis/agències de desenvolupament local i associacions de municipis  Entitats 
sense ànim de lucre o vinculades a l’ESS (associacions, fundacions, cooperatives, etc.)  Empreses 
agroalimentàries: aliances de mínim 3 persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a 
persona jurídica. En cas dels obradors compartits, cal especificar que el beneficiari de l’ajut serà l’entitat 

REQUISITS: En el cas de sol·licitar l’ajut per a la creació d’un nou obrador, és indispensable la justificació 
de la necessitat de creació de l’obrador i que no existeixi un altre obrador agroalimentari compartit, amb 
característiques similars, en el mateix territori. 

Aquesta línia ha de seguir el reglament de minimis general o de pesca. 

En cas que es sol·liciti  l’ajut abans de constituir l’empresa (a títol individual), s’haurà de presentar el 
document de registre mercantil de l’entitat constituïda o la declaració censal d’alta de l’activitat.

QUANTIA: La quantia serà d’un 60% de les depeses elegibles fins a un màxim de 100.000€ per 
persona beneficiària. En el cas que la despesa elegible sigui d’assessorament, la quantia serà d’un 50% 
del servei de consultoria fins a un màxim de 20.000€ de subvenció per persona beneficiària, inclòs en 
el màxim de 100.000€. En el cas de les despeses elegibles del personal de dinamització, s’estableix un 
import màxim de 35.000€/any, inclòs en el màxim de 100.000€. 

DESPESA SUBVENCIONABLE: Inversions en els establiments ja existents i autoritzats consistents 
en la compra i/o instal·lació de maquinària i equipaments, de les activitats agroalimentàries dels obradors. 
Aquestes inversions estaran destinades a la millora de: L’adopció de tecnologies i digitalització en totes 
les etapes i fases del procés productiu, la sostenibilitat en els processos de l’activitat agroalimentària 
que s’hi dugui a terme, la seguretat laboral, la reducció de consums, aigua i consum energètic, millora 
dels processos productius, com l’adquisició de nova maquinària, elaboració i redacció dels projectes 
tècnics per a la construcció de nous establiments, o per a les obres d’arranjament i reforma per adaptar 
els establiments ja existents i autoritzats a noves activitats, construcció, obres d’arranjament i reformes, 
compra i/o instal·lació de maquinària i equipaments de nous establiments, o inversions per adaptar els 
establiments ja existents i autoritzats a noves activitats, assessorament expert (administratiu, jurídic, legal, 
sanitari, tècnic i econòmic), despeses del personal de dinamització, despeses indirectes del personal, 
elaboració de l’estudi de viabilitat. 
Despeses derivades de la creació administrativa dels vivers d’empreses o living labs agroalimentaris 
(notaria, taxes administratives, registre). Són subvencionables les actuacions realitzades en el període 
que indiqui la convocatòria corresponent. 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (fins a 10 PUNTS): 

Igualtat de gènere 2 punts
Relleu generacional 2 punts 
Mesures per al foment de l’economia circular o el compromís de fer-ho, 1 punt
Adhesió als Registre CCPAE o al Registre CCPI 1 punts
Cens de la població on s’ubiqui l’obrador 1 punt
Segons la forma jurídica del sol·licitant:  màxim 2 punts 
Inscripció a la venda de proximitat o compromís 2 punts
Compromís prioritzar empreses amb segell de venda de proximitat: 2 punts. 

LÍNIA 2



Creació i millora dels processos productius, l’eficiència 
de petits escorxadors fixes i/o mòbils i activitats annexes 
d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i 
d’establiments de manipulació de carn de caça.  

PERSONES BENEFICIÀRIES: persones físiques i jurídiques públiques o privades i les seves 
agrupacions, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat 
tot i que no tingui personalitat jurídica que compleixin els requisits següents: Que siguin titulars dels 
petits escorxadors o persones operadores o explotadores responsables de les activitats que es fan als 
escorxadors esmentats per contracte d’arrendament, concessió o qualsevol altra forma conforme a dret 
mitjançant document liquidat dels tributs corresponents, o titulars dels immobles o instal·lacions utilitzats 
com a escorxadors encara que no exerceixin per si mateixos l’activitat comercial. Que siguin titulars 
d’establiments de manipulació de caça o d’establiments de manipulació de caça de producció limitada , o 
persones operadores o explotadores responsables de les activitats que es fan als establiments esmentats 
per contracte d’arrendament, concessió o qualsevol altra forma conforme a dret mitjançant document 
liquidat dels tributs corresponents, o titulars dels immobles o instal·lacions utilitzats com a establiments 
encara que no exerceixin per si mateixos l’activitat comercial. 

REQUISITS: És indispensable justificar la necessitat de creació de la instal·lació i la no existència d’una 
instal·lació de característiques similars en el mateix territori. Aquesta línia ha de seguir el reglament de 
minimis general. En cas de que la persona beneficiaria de l’ajut no sigui el titular de la instal·lació sinó 
l’arrendatari / concessionari o qualsevol altra forma de gestió conforme a dret, caldrà que presenti el 
contracte o acord de concessió o el document acreditatiu del dret concedent. 

QUANTIA: La quantia serà d’un 60% de les depeses elegibles fins a un màxim de 100.000€. En el 
cas que la despesa elegible sigui d’assessorament, la quantia serà d’un 50% del servei de consultoria fins 
a un màxim de 20.000€ de subvenció, inclòs en el màxim de 100.000€. 

DESPESA SUBVENCIONABLE: Obres d’arranjament o reformes, inversions en els establiments 
ja existents i autoritzats consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipaments de les activitats 
autoritzades. Aquestes inversions estaran destinades a millorar: Les condicions de benestar animal a totes 
les etapes del sacrifici i les operacions connexes, la seguretat laboral a les zones amb presència d’animals 
vius, l’eficiència en la gestió dels residus generats per l’activitat i la gestió dels subproductes d’origen 
animal no destinats a consum humà, la reducció de consums, aigua i consum energètic, l’eficiència dels 
processos productius propis de l’activitat d’obtenció i preparació de carns fresques i despulles comestibles 
i qualsevol altre producte obtingut derivat de la carn i carn fresca per al consum humà, la digitalització i 
adopció de tecnologies en totes les etapes i fases dels processos productius, així com les càmeres de 
vigilància segons el que s’estableix en el Real Decret 695/2022, de 23 d’agost, pel que s’estableixen 
mesures per al control del benestar dels animals en els escorxadors mitjançant la instal·lació de sistemes 
de videovigilància, elaboració i redacció dels projectes tècnics per a la construcció de nous establiments, 
o per a les obres d’arranjament i reforma per adaptar els establiments ja existents i autoritzats a noves 
activitats, construcció, obres d’arranjament i reformes, compra i instal·lació de maquinària i equipaments 
de nous establiments, o inversions per adaptar els establiments ja existents i autoritzats a noves activitats, 
assessorament expert (administratiu, jurídic, legal, sanitari, tècnic i econòmic). 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (fins a 10 PUNTS): 

Igualtat de gènere 2 punts
Relleu generacional 2 punts
Mesures per al foment de l’economia circular o el compromís de fer-ho 1 punt
Inscripció als Registre CCPAE o al Registre CCPI i compleix les obligacions que se’n deriven, o el 
compromís d’inscriure’s-hi un cop creat l’escorxador: 2 punts
Segon la forma jurídica del sol·licitant 2 punts
Cens de la població on s’ubiqui l’escorxador 1 punt
En el cas d’escorxadors mòbils, si la seva activitat es desenvolupa als àmbits territorials contemplats a 
l’Annex 2 de la ORDRE ACC/96/2022, de 3 de maig: 1 punt.  

LÍNIA 3



Foment de projectes transformadors i per l’arrelament 
territorial dins del sector agroalimentari.  

PERSONES BENEFICIÀRIES: Persones físiques. Cooperatives agràries. Persona jurídica, 
micro o petita empresa d’acord amb el que s’estableix a l’Annex I del Reglament (UE) 651/2014 i l’Annex 
I del Reglament (UE) 702/2014 sobre la definició de petites i mitjanes empreses. Entitats, fundacions i 
associacions amb projectes transformadors agroalimentaris que augmentin l’autoestima alimentària del 

REQUISITS: els projectes transformadors que han de donar resposta directa a 2 dels 24 reptes 
identificats al Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026 (PEAC) i s’han de relacionar amb 
totes les seves dimensions: Dimensió 1: Sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular, 
Dimensió 2; Propi i arrelat al territori, Dimensió 3; Just, equitatiu i cohesionat i Dimensió 4: saludable i de 
confiança. Aquest Pla es pot consultar a: http://agricultura.gencat.cat/estrategiaalimentaria. Aquesta línia 
pot seguir el règim de mínimis general, agrícola o pesca, en funció de la naturalesa del projecte. 

En el cas que la sol·licitud s’hagi presentat abans de constituir l’empresa (a títol individual), s’haurà de 
presentar el document de registre mercantil de l’entitat constituïda o la declaració censal d’alta de l’activitat. 

QUANTIA: 50% de les despeses elegibles fins a un màxim de 200.000€ bruts durant un període de 
tres exercicis fiscals.  

DESPESA SUBVENCIONABLE: Inversió en els establiments destinats a projectes transformadors 
dins el sector agroalimentari, que augmentin l’autoestima alimentària de Catalunya. Millora de tecnologies, 
equipaments i maquinària utilitzats per dur a terme aquests projectes. Contractació de personal involucrat 
en l’assoliment dels objectius marcats pel projecte tractor. Despeses indirectes de personal. Producció 
i/o adquisició de material relacionat amb la tasca de formació i assessorament duta a terme pel personal 
qualificat. Assessorament expert (jurídic, legal, sanitari, tècnic i econòmic). 

En el cas d’aquelles sol·licituds en que es compri i/o instal·li maquinaria, caldrà que aquesta estigui 
instal·lada i en funcionament per tal de considerar la despesa realitzada. 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (5-10 PUNTS): 

Igualtat de gènere 1 punt
Relleu generacional 1 punt
Inscripció al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE) o al Registre d’Operadors de Producció Integrada 
(CCPI) i compleix les obligacions que se’n deriven 0.5 punts
Cens de la població on es desenvolupi l’activitat del projecte 1 punt
Que el projecte contempli la creació d’una marca que potenciï la valorització d’un o de diferents productes 
dels àmbits territorials contemplats a l’Annex 2 de la ORDRE ACC/96/2022, de 3 de maig: 2 punts
Reptes del PEAC als que dona resposta el projecte, a partir de dos reptes: 0.16 punts per repte
Inclusió de persones en situacions de vulnerabilitat 0.25 punts per persona, amb un màxim 
d’1.5 punts
Cooperativa i/o organització de productors. 1 punt
Adhesió a la Venda de Proximitat de Catalunya o utilitzar productes adherits a la venda de proximitat, 0.5 
punts
Adhesió a l’Acord del Codi de Bones Pràctiques comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya: 
0.5 punts.  

LÍNIA 4

INCOMPATIBILITATS: Aquesta línia és incompatible amb els ajuts a inversions en transformació i 
comercialització d’aliments, resolució ARP/1319/2021, de 3 de maig. 



PERSONES BENEFICIÀRIES: Entitats associatives que representin els interessos d’una única 
activitat artesanal alimentària i que la seva activitat estigui acollida a la Guia de Pràctiques Correctes 
d’Higiene (GPCH) corresponent a la seva activitat i reconeguda oficialment pel Departament de Salut. 

REQUISITS: Que els associats de l’entitat associativa s’acollin a la Guia de Pràctiques Correctes 
d’Higiene (GPCH) corresponent a la seva activitat reconeguda oficialment pel Departament de Salut i 
a la Guia per a la implantació d’un sistema d’autocontrol de la qualitat a les petites i mitjanes empreses 
agroalimentàries del DACC. 

Aquesta línia ha de seguir el reglament de minimis general.

QUANTIA: 750€ per empresa fins a un màxim de 45.000€ per associació o gremi.  

DESPESA SUBVENCIONABLE: Contractació per part de les entitats, de personal qualificat i de 
nova contractació, que actuï com assessor per impulsar, a cada una de les empreses, l’aplicació de 
l’autocontrol segons les guies de pràctiques correctes corresponents a cada activitat, la formació de les 
persones treballadores i la seva supervisió així com per implementar, a cada una de les empreses, la figura 
de la persona responsable de la seguretat alimentària i l’autocontrol que ha d’actuar com a responsable 
permanent, “in situ” i durant l’operativa diària de cada empresa, de l’autocontrol dels requisits d’higiene i 
de qualitat. 

Aquest personal qualificat realitzarà les tasques de formació i assessorament de les empreses associades 
d’acord amb els criteris establerts pel Departament de Salut. 

Despeses derivades de les interaccions amb el Departament de Salut. 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (5-10 PUNTS): 

Igualtat de gènere: màxim 1 punt
Relleu generacional: 1 punt
Adhesió al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE) o al Registre d’Operadors de Producció Integrada 
(CCPI) màxim 1 punt
Adhesió a la Venda de Proximitat de Catalunya, amb un màxim 1 punt
Adhesió a distintius d’origen o de qualitat màxim 1 punt
Criteri de nombre d’empreses associades que participin en el projecte. 0.25 punts per empresa, amb 
un màxim de 5 punts.   

LÍNIA 5
Foment de la flexibilització de la normativa d’higiene i 

qualitat als petits elaboradors



Prevenció i pèrdues i malbaratament alimentari.
Empreses - Disseny i implantació dels plans de 
prevenció, de sistemes de quantificació i d’activitats de 
formació del personal. 

PERSONES BENEFICIÀRIES: PIMES del sector agroalimentari, d’acord amb el que s’estableix 
a l’Annex I del Reglament (UE) 651/2014 i l’Annex I del Reglament (UE) 702/2014 sobre la definició 
de petites i mitjanes empreses, agrupacions o associacions d’empreses agroalimentàries i cooperatives 
agràries. 

REQUISITS: Aquesta línia pot seguir el reglament de minimis general, agrícola o de pesca. 

S’ha de presentar el Pla de prevenció, de les pèrdues i malbaratament alimentari elaborat. 

S’ha de presentar la relació de les activitats de formació especialitzada en prevenció de pèrdues i 
malbaratament alimentari realitzades, el programa o continguts de les activitats i el nombre de persones 
que l’han seguit. 

QUANTIA: Segons la grandària de l’empresa, la quantia de l’ajut serà:   
Del 60% en el cas de cooperatives agràries i empreses de 1 a 50 treballadors, de les despeses elegibles 
fins a un màxim de 3.000€.   
Del 40% per a empreses de més de 50 treballadors de les despeses elegibles fins a un màxim de 
5.000€.   
Del 60% per agrupacions o associacions d’empreses del sector agroalimentari, fins a un màxim de 
15.000€. 

DESPESA SUBVENCIONABLE: 
El cost laboral del personal propi o contractat: exclusivament les persones i el temps dedicat a la 
coordinació i execució del projecte subvencionat en prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. 
Despeses indirectes de personal.
Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del 
projecte. 
Les activitats de formació especialitzada en prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.   
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (10 PUNTS): 

Igualtat de gènere 1 punt

Relleu generacional 1 punt, empreses on el titular és una persona jove 

Impacte social: Inclusió de persones en situacions de vulnerabilitat 0.25 punts per persona, amb 
un màxim d’1 punt

 Impacte en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari en pes i en % a la pròpia empresa 
i a Catalunya, fins a 5 punts

Empreses de menys de 50 treballadors agrupacions o associacions d’empreses agroalimentàries o 
cooperatives agràries 2 punts. 

LÍNIA 6.1



Prevenció i pèrdues i malbaratament alimentari.
Entitats sense ànim de lucre - realització d’activitats 
de sensibilització adreçat a la ciutadania i als sectors 
agroalimentaris.  

PERSONES BENEFICIÀRIES: Entitats sense ànim de lucre i altres organitzacions del sector 
agroalimentari. 

REQUISITS: Les entitats i organitzacions han de tenir en els estatuts la finalitat de millorar la sostenibilitat 
i/o la promoció d’una alimentació saludable i sostenible. Aquesta línia ha de seguir el reglament de minimis 
general, agrícola o de pesca.S’ha de presentar una memòria de les activitats de sensibilització sobre la 
prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari  adreçat a la ciutadania i als sectors agroalimentaris 
realitzades. En aquesta memòria hi ha de constar: una descripció de les activitats realitzades, el nombre 
de persones que hi han participat, el material de difusió i/o sensibilització elaborat i la resta dels indicadors 
del projecte. 

QUANTIA: Del 80% de les despeses elegibles fins a un màxim de 50.000€. 

DESPESA SUBVENCIONABLE: 
El cost laboral del personal propi o contractat: exclusivament les persones i el temps dedicat a la 
coordinació i execució del projecte subvencionat en prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. 
Despeses indirectes de personal. Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin 
necessaris per a l’execució del projecte.  Les activitats de formació especialitzada en prevenció de pèrdues 
i malbaratament alimentari. Cost de consumibles i materials per a dur a terme les activitats directament 
relacionades amb el projecte. El lloguer d’equips i locals per dur a terme activitats directament relacionades 
amb el projecte. 

En cap cas s’acceptaran despeses de lloguer i instal·lacions per l’activitat ordinària de les entitats 
beneficiàries. 

Aquestes despeses no podran superar el 20% de l’import sol·licitat. 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (10 PUNTS): 

Igualtat de gènere 1 punt
Relleu generacional 1 punts 
Inclusió de persones en situacions de vulnerabilitat al sector laboral agroalimentari. 0.25 punts per 
persona, amb un màxim de 2 punts
Claredat i pertinença dels objectius en relació amb la convocatòria 1 punt
Definició d’objectius quantitatius i indicadors del projecte 1 punt
Abast del projecte, àmbits i implicació dels agents d’interès 2 punts
Adequació i claredat de la memòria del projecte 1 punt
Adequació i coherència del pressupost del projecte 1 punt
Continuïtat en el temps i/o potencial de replicabilitat del projecte 1 punt.   

LÍNIA 6.2



Foment pel relleu generacional de negocis d’artesania 
alimentària, sense vincle familiar.

PERSONES BENEFICIÀRIES: Persona física que pren l’activitat artesanal. Persona jurídica: 
micro o petita empresa, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex I del Reglament (UE) 651/2014 i l’Annex 
I del Reglament (UE) 702/2014 sobre la definició de petites i mitjanes empreses, que pren l’activitat 
artesanal. 

REQUISITS: Definir un pla de viabilitat del negoci. Sector de l’empresa: oficis d’artesania alimentària 
regulats al Decret 285/2006, o norma que el substitueixi, que estiguin desplegats reglamentàriament.  
Disposar de la designació d’empresa artesana alimentària o complir els requisits exigibles. Tenir, en el 
moment de fer la sol·licitud, formació en l’ofici d’artesania alimentària del negoci (mínim 20 h) i en gestió 
empresarial (mínim 20 h), o bé que adquireixi el compromís de tenir-la en finalitzar el projecte.  

Compromís d’adquirir el carnet de persona artesana alimentària en l’ofici del negoci. Compromís de seguir 
el procés de mentoria impartit per un artesà alimentari amb experiència. Compromís de mantenir l’activitat 
durant 5 anys. 

Presentar un acord de cessió amb la següent informació. Resten exclosos d’aquesta línia d’ajuts els 
sol·licitants que tinguin un vincle de 1r i 2n grau de parentiu per afinitat i consanguinitat amb la persona que 
deixa l’activitat. Aquesta línia ha de seguir el reglament de minimis general.S’ha de presentar un informe 
del procés de mentoria. En el cas que els beneficiaris sol·licitin l’ajut abans de constituir l’empresa (a títol 
individual), s’haurà de presentar el document de registre mercantil de l’entitat constituïda o la declaració 
censal d’alta de l’activitat. 

QUANTIA: Despeses d’anàlisis de viabilitat i pla de traspàs realitzat per un expert, fins a un màxim de 
5.000 € . Traspàs de negoci, un 60% dels elegibles fins a un màxim de 30.000€. Servei d’assessorament, 
la quantia serà d’un 50% fins a un màxim de 1.500€ de subvenció. Servei de mentoria, la quantia 
serà d’un 50% fins a un màxim de 1.500€ de subvenció. Reformar el local on es desenvoluparà 
l’activitat, la quantia serà d’un 60% fins a un màxim de 30.000€ de subvenció. Lloguer de local per al 
desenvolupament de l’activitat, la quantia serà d’un 60% fins a un màxim de 15.000€ de subvenció. 
Adquisició de maquinària pel desenvolupament de l’activitat, la quantia serà d’un 60% fins a un màxim 
de 30.000€ de subvenció.  L’import total de totes les despeses de la línia no pot superar els 70.000€  
per sol·licitud. 

DESPESA SUBVENCIONABLE: Anàlisi de viabilitat i pla de traspàs. Traspàs del negoci. Formació, 
assessorament i mentoria. Locals, adequació i lloguer. Adquisició de maquinària. 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (3-10 PUNTS): 
Igualtat de gènere 1 punt
Relleu generacional 3 punts
Mesures per al foment de l’economia circular 1  punt
Adhesió al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE) o al Registre d’Operadors de Producció Integrada 
(CCPI) 0.5 punts
Cens de la població 1 punt 
Sol·licitant en situació d’atur 1 punt 
Sol·licitant amb residència al municipi de l’establiment del negoci o la intenció de traslladar-s’hi. 0.5 punt 
Sol·licitant amb experiència/formació. 0.5 punts
Sol·licitant tingui experiència/formació en gestió empresarial. 0.5 punts
Sol·licitant disposi del carnet d’artesà. 2 punts.

LÍNIA 7.1

INCOMPATIBILITATS: Aquesta línia d’ajut és incompatible amb l’ajut d’incorporació de joves 
establerta en la RESOLUCIÓ ACC/617/2022, del 3 de març. 



Foment pel relleu generacional de negocis d’artesania 
alimentària amb grau de consanguinitat de 1r o 2n grau.  

PERSONES BENEFICIÀRIES: Persona física que pren l’activitat artesanal.

REQUISITS: Per a les persones físiques que agafen el relleu del negoci:  Sector de l’empresa: oficis 
d’artesania alimentària regulats al Decret 285/2006, o norma que la substitueixi, que estiguin desplegats 
reglamentàriament. Disposar de la designació d’empresa artesana alimentària o complir els requisits 
exigibles. Tenir, en el moment de fer la sol·licitud, formació en l’ofici d’artesania alimentària del negoci 
(mínim 20 h) i en gestió empresarial (mínim 20 h), o bé que adquireixi el compromís de tenir-la en finalitzar 
el projecte. Compromís d’adquirir el carnet de persona artesana alimentària en l’ofici del negoci . 
Compromís de seguir el procés de mentoria impartit per un artesà alimentari amb experiència.  Compromís 
de mantenir l’activitat durant 5 anys. Presentar un acord de cessió. Que la persona  física que pren el 
negoci, sigui jove.  
Aquesta línia ha de seguir el reglament de minimis general. 
S’ha de presentar un informe del procés de mentoria. En cas que els beneficiaris sol·licitin l’ajut abans de 
constituir l’empresa (a títol individual), s’haurà de presentar el document de registre mercantil de l’entitat 
constituïda o la declaració censal d’alta de l’activitat. 

QUANTIA: 
Servei d’assessorament, la quantia serà d’un 50% fins a un màxim de 1.500€ de subvenció. Servei de 
mentoria, la quantia serà d’un 50% fins a un màxim de 1.500€ de subvenció. Reformar el local on es 
desenvoluparà l’activitat, la quantia serà d’un 60% fins a un màxim de 30.000€ de subvenció.  Lloguer 
de local per al desenvolupament de l’activitat, la quantia serà d’un 60% fins a un màxim de 15.000€ de 
subvenció. Adquisició de maquinària pel desenvolupament de l’activitat, la quantia serà d’un 60% fins a 
un màxim de 20.000€ de subvenció. L’import total de totes les despeses de la línia d’ajut no pot superar 
els 70.000€  per sol·licitud. 

DESPESA SUBVENCIONABLE: 
Formació, assessorament i mentoria. Locals, adequació i lloguer . Adquisició de maquinària. En funció del 
tipus de beneficiari, a consultar al punt 16 de les bases reguladores,  hi haurà inclosa la despesa d’auditor 
de comptes. 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (3-10 PUNTS): 
Igualtat de gènere 1 punt
Relleu generacional 3 punts
Mesures per al foment de l’economia circular 1  punt
Adhesió al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE) o al Registre d’Operadors de Producció Integrada 
(CCPI) 0.5 punts
Cens de la població 1 punt 
Que la persona sol·licitant estigui en situació d’atur 1 punt 
Que la persona sol·licitant tingui el lloc de residència al municipi de l’establiment del negoci o la intenció 
de traslladar-s’hi. 0.5 punt
Que la persona sol·licitant tingui experiència/formació corresponent al negoci. 0.5 punts
Que la persona sol·licitant tingui experiència/formació en gestió empresarial. 0.5 punts
Que la persona sol·licitant disposi del carnet d’artesà. 2 punts.

LÍNIA 7.2

INCOMPATIBILITATS: Aquesta línia d’ajut és incompatible amb l’ajut d’incorporació de joves 
establerta en la RESOLUCIÓ ACC/617/2022, del 3 de març. 



Foment de projectes liderats per dones, relacionats 
amb la transformació d’aliments.  

PERSONES BENEFICIÀRIES: Dones que liderin projectes realitzats en entorns rurals o marítims 
(persona física o jurídica). Persona jurídica: micro o petita empresa, d’acord amb el que s’estableix a 
l’Annex I del Reglament (UE) 651/2014 i l’Annex I del Reglament (UE) 702/2014 sobre la definició de 
petites i mitjanes empreses. 

REQUISITS: El projecte a subvencionar ha de ser liderat per una dona i s’ha de desenvolupar en un 
entorn rural i/o marítim de Catalunya. El projecte ha de ser emprenedor i pot tenir fins a un any d’antiguitat, 
a contar des de la data en què es publiqui la convocatòria corresponent, i que l’esmentat projecte perduri 
fins a la data de la justificació. S’ha d’acreditar el compromís amb la igualtat de gènere i incorporar la 
perspectiva de gènere en les diferents fases del projecte objecte de la subvenció (disseny, implementació 
i avaluació). Aquesta línia ha de seguir el reglament de minimis general, agrícola o de pesca, segons la 
naturalesa del projecte. 
En el cas que la sol·licitud s’hagi presentat abans de constituir l’empresa (a títol individual), s’haurà de 
presentar el document de registre mercantil de l’entitat constituïda o la declaració censal d’alta de l’activitat. 
S’ha de presentar un informe del procés de mentoria. En cas que els beneficiaris sol·licitin l’ajut abans de 
constituir l’empresa (a títol individual), s’haurà de presentar el document de registre mercantil.

QUANTIA: La quantia serà d’un 80% de les despeses elegibles fins a un màxim de 20.000€ bruts 
(sector primari) i 200.000€ bruts (sector industrial), durant un període de tres exercicis fiscals.  

DESPESA SUBVENCIONABLE: Despeses de cotització de la Seguretat Social. 
Honoraris de notaria, registre i enginyeria de la constitució i posada en marxa. 
Despeses de
- Assistència lletrada relatives a la constitució i posada en marxa a l’empresa. Estudis de viabilitat i plans 
d’empreses. Taxes d’inspecció i llicències urbanístiques, lloguer de local per al desenvolupament de 
l’activitat , i lloguer de sales de prestació de serveis temporals en espais de coworking o vivers empresarials 
privats. Manteniment del web. Manteniment, reparació i conservació dels locals o terrenys destinats a 
l’activitat del foment agroalimentari. Alta d’internet, o per l’accés mitjançant llicències d’us de programes 
informàtics específics. Compliment de la normativa de protecció de dades. Investigació i desenvolupat 
corresponent a l’exercici pressupostari al qual s’imputa la subvenció. Promoció, disseny i màrqueting de 
producte. Primes d’assegurances del local. Quotes de col·legis professionals. Vinculades per l’obtenció 
d’acreditació i certificació per part d’organismes i entitats autoritzats. Derivades de la implementació de 
normes de qualitat i sistemes de gestió mediambiental. Derivades de l’elaboració i posada en marxa de 
plans empresarials d’igualtat de gènere. Formació, sobre la posada en marxa, gestió  i consolidació de 
projectes d’emprenedoria (màrqueting digital, finances, comunicació, etc.). Creació de xarxes i contactes 
amb altres emprenedores per compartir informació, recursos, dubtes, assessorament, experiències d’èxit.
Lloguer i arrendament de finques. 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (3-10 PUNTS): 
Relleu generacional 2 punts 
Mesures per al foment de l’economia circular o el compromís de fer-ho 1 punt
Adhesió al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE) o al Registre d’Operadors de Producció Integrada 
(CCPI) 0.5 punt
Cens de la població 1 punt
Sol·licitant en situació d’atur 2 punts  
Inclusió de persones en situacions de vulnerabilitat 0.25 punts per persona, amb un màxim d’1 
punt 
Cooperativa i/o organització de productors 1 punt
Projectes integrats en alguna de les 4 dimensions del PEAC 0.25 punts per dimensió. 

  

LÍNIA 8



Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit 
de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de 
l’empresa. 

PERSONES BENEFICIÀRIES: Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions. 
Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions 
Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions. Comunitats de regants. Artesans alimentaris 
i els seus gremis. Grups d’Acció Local per al Desenvolupament Local de LEADER.

REQUISITS: es subvenciona la contractació de serveis externs de diagnosi i definició d’estratègies 
d’innovació en l’àmbit de la digitalització, sostenibilitat i/o competitivitat de l’empresa i de serveis per a 
la implementació de projectes d’innovació en aquests àmbits. Aquests serveis han de ser prestats per 
universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya o entitat 
vinculada a una universitat, que tingui com a objecte la recerca, o persones assessores acreditades per 
ACCIÓ. Dues modalitats d’acord amb el tipus de servei contractat: 
1/ Ajut a la diagnosi i definició d’estratègies: destinada a la contractació de serveis d’assessorament 
en matèria d’innovació en els àmbits de la digitalització, la  sostenibilitat i/o la millora de la competitivitat 
de l’empresa. Aquest servei inclourà: La diagnosi de la situació de partida, la identificació de reptes, les 
oportunitats i les necessitats de l’empresa, i  la definició d’objectius i línies estratègiques d’actuació, i  
l’elaboració del pla d’innovació de l’empresa    
2/ Ajut a la implementació de projectes: destinada a la contractació de serveis d’assessorament per a 
implementar un projecte d’innovació en els àmbits de la digitalització, la  sostenibilitat i/o la millora de la 
competitivitat de l’empresa. Aquest servei inclourà: La definició, planificació, implementació i gestió del 
projecte d’innovació, la definició, si s’escau, d’una prova de concepte, la transferència de coneixement,  
en els àmbits del projecte. 

En cas d’acollir-se al reglament de minimis agrícola, la despesa subvencionable serà la mateixa
que en el cas de minimis general, però amb els topalls específics de cada Reglament.

Només es podrà subvencionar una sol·licitud INNOTRACK per beneficiari i convocatòria.

QUANTIA: Ajut a la diagnosi i definició d’estratègies: La quantia serà d’un 80% de les depeses 
elegibles més un 20% de costos directes de personal fins a un màxim de 10.000€ per persona 
beneficiària. 
Ajut a la implementació de projectes: La quantia serà d’un 80% de les depeses elegibles més un 20% 
de costos directes de personal fins a un màxim de 20.000€ per persona beneficiària.

DESPESA SUBVENCIONABLE: El cost de la prestació dels serveis d’assessorament per part 
d’una universitat, centre de recerca, centre tecnològic i/o centre de la xarxa TECNIO de Catalunya 
o entitat vinculada a una universitat, que tingui com a objecte la recerca, o persones assessores 
acreditades per ACCIÓ. En el cas de la modalitat d’ajut a la diagnosi només es podrà subvencionar el 
servei d’assessorament prestat per un únic proveïdor. En el cas de la modalitat d’ajut a la implementació 
de projectes es podrà subvencionar el servei d’assessorament prestat per un màxim de dos proveïdors 
que no tinguin vinculació entre ells. 
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CRITERIS PRIORITZACIÓ (8 PUNTS): 
Igualtat de gènere 2 punts
Relleu generacional 2 punts
Adhesió al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE) o al Registre d’Operadors de Producció Integrada 
(CCPI) o a algun Consell Regulador de DOPs o IGPs o certificació PEFC 2 punts
Empreses de menys de 50 treballadors agrupacions o associacions d’empreses agroalimentàries o 
cooperatives agràries 2 punts

LÍNIA 9

INCOMPATIBILITATS: Aquesta línia d’ajuts és incompatible amb els ajuts Cupons ACCIÓ, en cas 
de ser concedits amb la mateixa finalitat de projecte. 
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INFORMACIÓ GENERAL

Criteris de priorització: Els criteris que es tindran en compte per puntuar les sol·licituds seran, 
entre d’altres: igualtat de gènere, relleu generacional, impacte social, mesures d’economia circular, 
equilibri territorial.

Sol·licituds: a partir de desembre de 2022, en el lloc web agricultura.gencat.cat/estrategiaalimentaria

Reglament de minimis: Aquesta línia d’ajuts segueix el reglament de minimis general, agrícola 
o pesquer amb els seus imports màxims en tres exercicis fiscals, que són 200.000€, 20.000€ i 
30.000€ respectivament.

El règim de minimis general segueix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de 
desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la 
Unió Europea als ajuts de mínimis (DOUE L-352, de 24.12.2013). 

El règim de minimis agricola segueix el Reglament (UE) 1408/2013, de la Comissió, de 18 de 
desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la 
Unió Europea als ajuts de mínimis en el sector agrícola. 

El règim de minimis de pesca segueix el Reglament (UE) 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny 
de 2014, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 
a les ajudes de mínimis del sector de la pesca i de l’aqüicultura. 

Despeses subvencionables: El període de les despeses elegibles s’especificarà a cada 
convocatòria. Es considera que la despesa ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada 
amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert a la corresponent resolució de 
convocatòria. 

Les línies d’ajuts són acumulables i compatibles entre elles. 

Aquesta infografia és un resum informatiu, per a més informació i detall cal consultar les 
bases reguladores dels ajuts.


