Número 13, de 23 d’abril de 2012
Organisme: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Data publicació: 20 d’abril de 2012
Butlletí: ORDRE AAM/97/2012, de 2 d’abril per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts destinats a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes
agraris, i es convoquen els corresponents a l’any 2012

OBJECTE:
L’objecte d’aquests ajuts és el foment dels projectes d’inversió a Catalunya destinats a la
millora dels processos de transformació i/o comercialització dels productes agraris, inclosos
a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, excepte els de la pesca.
BENEFICIARIS
Microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) i empreses amb menys de 750
treballadors o amb volum de negoci inferior a 200 milions d’euros; que compleixin els
següents requisits:
a) Que manipulen o transformen, i comercialitzen productes de l’annex I del tractat
de funcionament de la UE, excepte els de la pesca.
b) Que compleixen les normes mínimes de respecte al medi ambient, seguretat
laboral, higiene i, si s’escau, de benestar animal, d’acord amb la normativa
específica.
c) Que l’empresa és viable econòmicament. No està en situació de crisi, d’acord
amb la Comunicació 2004/C 244/02 de la Comissió.
d) Que pertany al sector majorista.
e) Que hi ha demanda demostrable dels productes transformats i/o comercialitzats.

TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS
El percentatge de subvenció màxima serà del 20% del pressupost aprovat. Es podrà a
incrementar en els percentatges acumulables següents:
Fins a un 3%, en cas de cooperatives agràries, SAT, SAL de productors agraris, societats
mercantils participades majoritàriament per qualsevol dels anteriors i microempreses.
Fins a un 2% per a OPFH
Fins a un 10% per a la fusió de cooperatives agràries o grups cooperatius o cooperatives de
segon grau.
Fins a un 5% per a les inversions en zones de muntanya o desfavorides.

CRITERIS D’ATRIBUCIÓ, PRIORITATS I INVERSIONS INCLOSES/EXCLOSES
En cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària
disponible, s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació que s’atorgui sobre la base
dels criteris de priorització del punt 4 de l’annex I d’aquesta ordre.
Les inversions subvencionables es detallen a l’annex II d’aquesta ordre i les no
subvencionables, a l’annex III.

TERMINIS I FORMA DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de maig de 2012.
Les sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, i només es poden presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web
http://ovt.gencat.cat.

MES INFORMACIÓ

• Convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6112CAT.pdf

