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AJUTS PER AL FOMENT DE LA CONCENTRACIÓ, LA 
INTERCOOPERACIÓ I LA MODERNITZACIÓ DE LES 

COOPERATIVES I ALTRES ENTITATS ASSOCIATIVES AGRÀRIE S. 
  
 
TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS : Fins el 17/02/2014 

OBJECTE: L'objectiu d'aquests ajuts és fomentar la concentració, la intercooperació de les 
cooperatives agràries, per contribuir al desenvolupament del sector agroalimentari i a 
incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives. 
Entre els objectius d'aquests ajuts també hi ha restablir i potenciar la competitivitat de les 
cooperatives i de les zones rurals i facilitar el desenvolupament d'activitats econòmiques i 
socials amb l'adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de 
comercialització. 

Les actuacions objecte de subvenció es poden dur a terme durant les anualitats 2014, 2015 
i 2016. 

BENEFICIARIS:Poden ser beneficiàries les cooperatives agràries dedicades a la 

transformació i comercialització de productes agraris constituïdes legalment i les entitats 

associatives agràries que sota qualsevol fórmula jurídica, reconeguda en dret, estiguin 

formades o participades majoritàriament per cooperatives agràries. 
 

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES : 

1.1 Processos d’integració cooperativa.  

S’estableix una línia d’ajuts per fomentar la concentració i la modernització de l’oferta 
cooperativa dirigida a consolidar processos d’integració de cooperatives agràries per fusió 
per constitució, fusió per absorció, o per a creació de nous grups cooperatius. 

a) Despeses relatives als treballs preparatoris per a la constitució de l’entitat, així com les 
despeses relatives a l’elaboració de la seva escriptura de constitució i dels seus estatuts. 

b) Despeses de personal administratiu, honoraris per serveis i assessorament tècnic. 

c) Despeses corresponents al material d’oficina, inclosos ordinadors, programes informàtics 
i recursos telemàtics. 

d) Despeses generals i despeses legals i administratives. 

e) Despeses de lloguer. 

 

 

 

 



 

1.2 Millora de la qualitat de la producció i dels s erveis agroalimentaris i la 
comercialització de productes de qualitat.  

S’estableix una línia d’ajuts per fomentar les actuacions que permetin la millora i l'adequació 
de la qualitat dels productes, dels serveis agroalimentaris i dels seus processos d’adaptació 
a les necessitats dels/de les consumidors/ores i que possibilitin l’augment del valor de la 
producció agrària. 

Aquests ajuts estan destinats a sufragar les actuacions realitzades per a la millora de la 
qualitat, la reorientació de la producció o la conservació de l’entorn natural i, en concret, les 
següents: 

1.2.1 Asistencia tècnica externa subvencionable: 

a) Realització d’estudis econòmics, estudis tècnics i de viabilitat. 

b) Concepció i disseny de productes. 

c) Despeses lligades a la introducció dels programes de garantia de qualitat i millora de la 
comercialització. 

d) Certificacions de qualitat d’organismes autoritzats. 

e) Despeses d’assessorament i similars en relació amb la millora de la qualitat i dels serveis 
agroalimentaris, la comercialització de productes i actuacions de protecció mediambiental. 

1.2.2 Despeses d’activitats d’informació i promoció  en el marc de programes relatius 
a la qualitat dels aliments: 

a) Realització de les activitats de promoció genèrica i informació dels productes en la 
mesura en què no continguin missatges discriminatoris de productes substitutius. 

b) Edició de material d’informació i divulgació en relació amb la comunicació del projecte 
cooperatiu. 

1.2.3 Inversions per a la millora i adequació de l’ estructura, els processos i els 
circuits comercials i de distribució agroalimentari s. 

 

1.3 S’estableix una línia d’ajut per fomentar la mo dernització, la innovació, la millora i 
l'adequació de l’estructura, els processos i els ci rcuits comercials i de distribució 
agroalimentaris.  

Seran subvencionables les actuacions següents: 

a) Construcció i adquisició de béns immobles, a excepció de la compra de terrenys. 

b) Adquisició de maquinària, d’equips i d’instal·lacions nous. 

c) Adequació d’equipaments per a la innovació en productes i processos inclosos els 
programes informàtics. 

d) Inversions en transferència tecnològica mitjançant l’adquisició de drets de patents, 
llicencies o coneixements tècnics especialitzats. 

 

1.4 Adequació dels recursos humans.  

S’estableix una línia d’ajuts per a l’adequació dels recursos humans per a la millora de la 
gestió tecnicoeconòmica i per a la creació de nous llocs de treball o la promoció 
professional del personal. 

 

 

 



 

Les actuacions objecte d’ajut són: 

1.4.1 Asistencia tècnica externa: 

a) Realització d’estudis i diagnosi dels llocs de treball adequats a la nova situació. 

b) Despeses de selecció de personal i auditories laborals. 

c) Estudis d’adequació de càrregues i reducció de costos. 

d) Estudis de prevenció de riscos laborals. 

1.4.2 Despeses de contractació. 

Contractació o promoció de personal especialitzat en els àmbits tècnic, comercial, econòmic 
i comptable, sempre que comporti la creació neta de llocs de treball. En el supòsit 
d’amortització d’un lloc de treball abans de l’acabament del període de tres anys, l’entitat 
beneficiària reintegrarà l’import de l’ajut percebut. 

1.5 Ajuts a la Federació de Cooperatives Agràries d e Catalunya.  

S’estableix una línia d’ajut per al foment de les actuacions que desenvolupi directament la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per sufragar les despeses derivades de 
la prestació de serveis per a la gestió econòmica, l’assessorament i el suport tècnic, 
l’organització i la gestió empresarial de les entitats associatives agràries o dels seus socis, 
en el marc del Conveni de col·laboració signat amb el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

  

 TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS:  

Aquests ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses 
ocasionades per les diferents línies subvencionables i la quantia dependrà de la línea que 
s’escolleixi que pot anar entre un 20% fins a un 80% de la despesa aprovada. 

 
 
Això és un resum de les condicions, però caldrà mirar en cada cas que es compleixin tots 
els requisits, trobareu més informació consultant el nostre departament de gestió d’ajuts i 
subvencions. 
 
 
Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocío Caro 
rcaro@paresiaubia.com 
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