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Pressupost 5.0M€ (2010) Data fi de presentació 15/06/2010
8.5M€ (2011)

Ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització
 de les cooperatives i altres entitats associatives agràries ‐ DARP (GenCat)

01.‐ Beneficiaris

02.‐ Resum

L'objecte d'aquest ajut és el foment de la concentració, la intercooperació de les cooperatives agràries i les entitats associatives agràries, com a factor 

 > Cooperatives agràries constituïdes legalment.
 > Entitats associatives agràries formades o participades majoritàriament per cooperatives agràries.
 > Nous grups cooperatius que resultin d'acords o concerts de col∙laboració.

Entitat responsable (òrgan instructor): Subdirecció General d'Indústries Agroalimentàries 

A tenir en compte:

d'incentivació que contribueix a:
     ‐ desenvolupar el sector agroalimentari
     ‐ incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives
     ‐ restablir i potenciar la competitivitat de les cooperatives i de les zones rurals
     ‐ facilitar el desenvolupament d'activitats econòmiques i socials amb l'adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització. 

   > Ajut incompatible amb qualsevol altre ajut públic concedit per a la mateixa finalitat

   > Resolució màxima a 15/09/2010. Es financen actuacions tant per 2010 (justificar abans de 31/01/11) com per 2011 (justificar abans de 20/11/11)

   > Pagament de la subvenció un cop s'hagi justificat la despesa.

   > Actuació 3.4.2 subjecta a reglament de minimis: no es pot haver rebut més de 200.000€ en els darrers 3 anys en forma de subvenció bruta equivalent
     amb fons europeus.
> Si és la primera vegada que s'inicia una relació amb el DAR o han variat les dades des de la presentació del full de dades bancàries s'ha de presentar

Requisits dels beneficiaris:

   > Si és la primera vegada que s inicia una relació amb el DAR o han variat les dades des de la presentació del full de dades bancàries s ha de presentar
      l'imprès EF‐013, que es podrà obtenir en qualsevol de les dependències del DAR o al web:
      http://www.gencat.cat/dar/ajuts

   a) Desenvolupar l’activitat subvencionada a Catalunya.
   b) Disposar d’un pla de formació per a persones associades i per a qui ocupa càrrecs directius o de gerència.
   c) Disposar d’un projecte de desenvolupament o pla d’empresa que demostri la viabilitat econòmica de les actuacions proposades i l'acompliment de les

í è d d b h b l       normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene, sanitat i benestar animal.
   d) Emprendre les actuacions previstes i mantenir‐les per un període no inferior a cinc anys (comptat des de l’exercici següent al de la data de concessió
        de l’ajut).
   e) Disposar d’un informe sobre l’anàlisi econòmica i financera de la cooperativa.
   f) Per als ajuts establerts a l’apartat 3.1 les entitats beneficiàries també hauran d’incloure en els seus estatuts les obligacions dels socis o sòcies
       que s’especifiquen a continuació:
                    ‐ Comercialitzar la totalitat de la producció a través de l’entitat.
                    ‐ Romandre i participar en l’entitat ≥ 5 anys; notificar per escrit la intenció de causar baixa ≥ 12 mesos d’antelació.
                    ‐ Complir amb les regles comunes de producció i comercialització determinades per l’entitat.
) ( ó / / d d d )  g) Ser una PIME (Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003).

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya pot ser beneficiària dels ajuts (veure apartat 3.5) si:
     a) Col∙labora amb el DAR en la prestació d’assessorament, elaboració d’anàlisis, estudis de consultoria i assistència tècnica en 
           el marc del foment de la millora de la competitivitat de les entitats agràries.
     b) Presentar anualment, amb l’aprovació prèvia del DAR, un programa de formació per a les persones que ocupen càrrecs 
          directius i de gerència de les cooperatives i posar‐ho a l’abast de les cooperatives i les entitats associatives agràries.
     c) El compliment d’aquests requisits i les condicions que es determinen a la concessió de la subvenció quedaran reflectits al 
         conveni de col∙laboració signat entre la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el Departament d’Agricultura,
         Alimentació i Acció Rural.
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 Criteris de valoració dels projectes:

Concepte Punts
La concentració, per fusió de cooperatives, amb vinculació patrimonial 30
La creació de cooperatives de segon grau 25
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p g g
La creació de noves empreses per a la millora de la gestió, la qualitat dels productes, 
l’adequació de l’estructura, els processos i els circuits comercials de distribució 
agroalimentària

20

La integració cooperativa per mitjà de convenis d’intercooperació per restablir o reforçar la 
competitivitat de les empreses amb el desenvolupament o l’ampliació de plans d’empresa 
amb l’objecte de millorar la gestió empresarial introduir innovacions tecnològiques i de millora 
de la qualitat que possibiliti un augment de valor de la producció comercialitzada

15

La qualitat tècnica del projecte d’actuació a subvencionar o pla d’empresa a desenvolupar 12La qualitat tècnica del projecte d actuació a subvencionar o pla d empresa a desenvolupar 12

La creació neta de llocs de treball per a joves titulats menors de 30 anys, dones i aturats 6

L’interès del pla de formació per a socis i sòcies, treballadors/es i directius/ves 6
La creació neta de llocs de treball 4
L’interès socioeconòmic en l’àmbit sectorial i supracomarcal en el qual es dugui a terme la 
millora de la competitivitat

2

L’interès socioeconòmic en l’àmbit local i comarcal en el qual es dugui a terme l’actuació de 
millora de competitivitat
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Web:
Convocatòria: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5631/10130013.pdf

Sol∙licitud: www.gencat.cat/dar/ajuts (imprès normalitzat) ‐‐> documentació: apartat #8 de les bases reguladores

03.‐ Línies d'actuació

 > 3.1.‐ Processos d'integració cooperativa: 
f t l t ió i l d it ió d l’ f t ti di i id lid d’i t ió d              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 creació de nous grups cooperatius.

> 3.3‐ Inversions per millora i adequació de l’estructura, processos i circuits comercials i de distribució agroalimentaris:
              S’estableix una línia d’ajut per fomentar la modernització, la innovació, la millora i l’adequació de l’estructura, els 

 > 3.2.‐ Millora de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris i la comercialització de productes de qualitat: 
              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 consumidors/es i que possibilitin l’augment del valor de la
              producció agrària.

> 3.5.‐  Ajuts a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya:
             Línia d’ajut per al foment de les actuacions que desenvolupi directament la Federació de Cooperatives Agràries de 
             Catalunya en concepte de prestació d’assistència tècnica i 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 

> 3.4.‐ 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.

j p , , q ,
              processos i els circuits comercials i de distribució agroalimentaris.

04.‐ Ajuts màxims i tipus

             de col∙laboració signat amb el DAR.

Activitat
Període màxim 

execució projecte
% decreixent/any

Quantía total màxima en 
3 anys *

Comentari

1r any 80%

2n any 60%

3r any 40%

3.1

% màxim

‐ 20%/any 400.000€/3 anys

3r any 40%
3.2.1 & 3.2.2 400.000€/3 anys

3.3 ‐‐‐‐‐
3.4.1 100.000€/3 anys

1r any 60%

2n any 40%

3r any 20%
3.5 100.000€/3 anys màxim 400.000€ per aquesta actuació

* Nota: els anys no cal que siguin consecutius (dins del període màxim de 5 anys)

‐ 20%/any3.4.2

5 anys

Sols contractes indefinits.
Ajut de mínimis.

45.000€/any/lloc treball
200.000€/3 anys/Entitat

100%

50%
40%
50%
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05.‐ Conceptes Subvencionables

3.1.‐ Processos d'integració cooperativa:

Ajuts estan destinats a sufragar els costos inicials que resultin de la creació de la nova entitat o integració. Són subvencionables les actuacions següents:
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Ajuts estan destinats a sufragar els costos inicials que resultin de la creació de la nova entitat o integració. Són subvencionables les actuacions següents:
     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) Costos generals i despeses legals i administratives.
     e) Despeses de lloguer.

També tenen dret a aquests ajuts les entitats ja existents que mitjançant processos d’intercooperació hagin ampliat significativament les seves activitats 
(diversificació o especialització productiva). En el cas d’ampliació d'activitats com a conseqüència de l’adhesió de nous socis/sòcies, la seva expansió

ll d l l d l d ó d l l l l ó d d d l

(diversificació o especialització productiva). En el cas d ampliació d activitats com a conseqüència de l adhesió de nous socis/sòcies, la seva expansió 
quantitativa haurà de ser almenys d’un 30% de les activitats de l’agrupació.

Queden excloses d’aquests ajuts les noves entitats, que resultin de la fusió per constitució, la fusió per absorció o tota creació 
de grups cooperatius a partir d’entitats ja existents, quan les entitats o les cooperatives que componen la nova entitat s’han 
beneficiat anteriorment d’ajuts inicials o de llançament d’activitats per cobrir les mateixes despeses elegibles durant els últims 
quatre anys. Si alguna de les entitats participants a la nova entitat es va beneficiar d’aquest tipus d’ajuts anteriorment, només podrà concedir‐se l’ajut a la 
nova entitat jurídica si l’ampliació del seu volum d’activitat implica un augment superior al 30% del volum de l’activitat de l’agrupació.

3.2.‐ Millora de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris i la comercialització de productes de qualitat: 

Ajuts estan destinats a sufragar actuacions realitzades per a la millora de la qualitat, reorientació de la producció o conservació de l’entorn natural. En 
concret:
     3.2.1. Assistència 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

3.3‐ Inversions per millora i adequació de l’estructura, processos i circuits comercials i de distribució agroalimentaris:
Seran subvencionables les actuacions següents:
               a) Construcció i adquisició de béns immobles, amb excepció de la compra de terrenys.

                e) Despeses d assessorament i similars.

     3.2.2. 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 a la comunicació del projecte cooperatiu

               a) Construcció i adquisició de béns immobles, amb excepció de la compra de terrenys.
               b) Adquisició de maquinària i d’equipaments nous, inclosos els programes informàtics.
               c) Inversions en transferència tecnològica: adquisició drets de patents, llicències, o coneixements tècnics especialitzats.

3.4.‐ Adequació dels recursos humans:

          3.4.1. Assistència 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.
         3.4.2. 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, la persona 
                         beneficiària reintegrarà l’import de l’ajut percebut. 
                      ‐ La concessió d’aquests ajuts a la contractació de personal per a la creació d’ocupació es limitarà a les PIMEs.

3.5.‐  Ajuts a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya:
       a) Despeses d’assistència, assessoria i similars directament relacionades amb el cost dels serveis prestats per la Federació i
            que hauran de constar en una comptabilitat separada.
       b) Despeses d’organització de programes de formació per a persones associades, i per a qui ocupa càrrecs de direcció o 
            gerència de cooperatives i entitats associatives agràries
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