
   

 

64. Ajuts minimis a la promoció i certificació dels 

productes d’origen i qualitat i l’artesania alimentària 

(Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació-Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Ajuts destinats a la promoció i la certificació dels productes amb distintius 

d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya 

(concretament els productes que gaudeixen d'un distintiu comunitari de 

denominació d'origen protegida –DOP-, indicació geogràfica protegida –IGP-, 

denominació d'origen vitivinícola protegida –DOP-, indicació geogràfica 

protegida vitivinícola –IGP- i especialitat tradicional garantida –ETG-). Els ajuts 

que es poden sol·licitar en aquesta convocatòria són:   

 

Línia 1-promoció: l’objectiu és la promoció dels distintius d’origen i qualitat 

DOP, IGP, ETG que no poden acollir-se al PDR. 

 

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts establerts en la mesura 03 del 

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 de règims de 

qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, per tant el beneficiari que s’hagi 

acollit als ajuts de l’esmentada mesura 03 no podrà optar als ajuts regulats en 

aquesta ordre 

 

Línia 2- control i certificació: l’objectiu és el control i la certificació dels 

distintius d'origen i qualitat de les DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el 

registre comunitari i dels productes amb reconeixement provisional, excloses 

les vitivinícoles. 

 

Línia 3- control i certificació: l’objectiu és el control i la certificació dels 

distintius d'origen i qualitat de les DOP vitivinícoles. 

 

 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4163
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4163
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/distintius-origen-qualitat-agroalimentaria/dop-igp-q/enllacos-interns/fitxers-binaris/DT93-DOP-IGP-agroalimentaries-de-Catalunya.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/distintius-origen-qualitat-agroalimentaria/dop-igp-q/enllacos-interns/fitxers-binaris/DT93-DOP-IGP-agroalimentaries-de-Catalunya.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/09-desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/periode-2014-2020/enllacos-documents/fitxers-binaris/181126_M03_Regimenes-de-calidad-de-los-productos-agricolas-y-alimenticios.pdf


   
Línia 4- artesania: l'objectiu és fomentar l'artesania alimentària per assolir 

objectius comuns que beneficiïn el conjunt de persones artesanes associades i 

augmenti el coneixement de la producció artesanal alimentària entre els 

consumidors. 

 

Quantia de la subvenció:  

 

a) Per a les línies d'ajuts 1 i 4, un màxim del 70% de la despesa 

subvencionable amb una quantia màxima de 40.000,00 euros per entitat 

beneficiària. 

 

b) Per a la línia d'ajut 2, un màxim d'un 90% de la despesa subvencionable i 

fins a una quantia màxima de 70.000,00 euros. 

 

c) Per la línia d'ajut 3, una quantia màxima de 70.000,00 euros. 

 

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada 

exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció 

és el 50% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió.  

 

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 

de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 

funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i, per tant, el total 

d'ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no pot excedir els 

200.000,00 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis 

fiscals anteriors. 

Despeses subvencionables: 

Actuacions subvencionables: 

Línia 1 i 4: 

L’organització, el patrocini i/o assistència a fires, exposicions, concursos, 

degustacions de producte. L’organització de jornades tècniques, workshop 

tallers, seminaris  i visites educatives. Les accions de relacions públiques i 

missions comercials.  L’elaboració de material divulgatiu i de promoció. La 



   
informació i la publicitat en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs, llibres, 

Internet. 

La publicitat en els diferents mitjans de comunicació, i/o en els punts de venda. 

Els tributs, quan l’entitat beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En 

cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 

quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos 

personals sobre la renda. 

Són subvencionables els pagaments indispensables realitzats anteriorment a la 

data de la convocatòria que siguin necessaris per realitzar les actuacions 

subvencionables.  

Línia 2: 

Despeses corresponents a les actuacions de control i certificació. A més: 

a) Per les actuacions de suport al control i la certificació del producte, se 

subvencionaran les despeses següents: 

- Despeses de personal tècnic propi dedicat al suport del control i la certificació 

fins a un màxim de 3 nòmines. 

- En el cas dels consells reguladors que, segons l'article 41.1 a) del Decret 

285/2006, de 4 de juliol, que desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, 

realitzin el control i la certificació del producte, a més, les despeses de personal 

per a les tasques d'inspecció i control. 

Són subvencionables les despeses de personal sempre que no se superi el 

60% del pressupost subvencionable. Es podrà subcontractar parcialment fins a 

un 60% amb caràcter laboral o de serveis per a la realització de les actuacions.  

Línia 3: 

Són les despeses efectuades per personal tècnic propi de la DOP en concepte 

de suport en les actuacions de control i certificació del producte. 

a) El 40% de l'import adjudicat a cada persona beneficiària serà a parts iguals 

segons el pressupost disponible per a la línia d'ajut. 



   
b) El 60% de la resta de l'import adjudicat serà proporcional als cellers inscrits 

al registre corresponent de cada DOP excepte el cas d'una DOP que tingui 

cellers inscrits en més d'una DOP. En aquest cas, només es tindrà en compte 

la DOP territorial. 

2. Beneficiaris: 

Línia 1: Els consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre de 

productes amb DOP/IGP que no tinguin productors de base inscrits en el 

registre comunitari o els que tenen un reconeixement provisional. Les entitats 

associatives sense ànim de lucre de productes amb ETG. 

 

Línia 2: Els consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre de 

productes amb DOP/IGP. Els consells reguladors de les IGP de begudes 

espirituoses. Les entitats associatives de Catalunya d’elaboradors sense ànim 

de lucre de productes amb ETG.  

 

Línia 3: Els consells reguladors de les DOP vitivinícoles. 

 

Línia 4: Entitats associatives d’artesans i artesanes, sense ànim de lucre, que 

representin els interessos d’una única activitat artesanal alimentària regulada i 

inclosa en el repertori d’oficis d’artesania alimentària que estableix l’annex 2 del 

Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de 

juny, que estiguin inscrites al registre corresponent de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

 

a. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de 

sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut. 

 

b. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts 

públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada 

amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda. 

En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els 

dos exercicis fiscals anteriors, que l'ajut global de minimis que hagi rebut 

no superi els límits establerts. 



   
 

c. En cas d’empreses amb 50 o més treballadors/es, complir amb la quota legal 

de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 

42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes 

pel Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny. 

 

d. En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de 

mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament 

per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d’acord amb els 

agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista. 

 

e. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la 

definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de 

salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 

31.7.2014). 

 

f. En cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol 

element susceptible de generar drets d'autor, complir amb la normativa 

sobre propietat intel·lectual. 

 

g. Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens 

de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui 

obligatori. 

h. Quan es tracti d’entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre 

corresponent. 

 

i. En cas de comptar amb centres laborals, complir amb la normativa de 

política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les 

informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior 

dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen. 

 

j. En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir amb la 

normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de 

les llengües oficials de Catalunya i redactant, almenys en català, la 



   
senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents 

d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels 

establiments oberts al públic. 

 

k. En el cas de línies d’ajuts en què el beneficiaris puguin ser les fundacions, 

complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat. 

l. En el cas de línies d’ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una 

associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 

5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 

tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 

31 de desembre de 2012. 

 

m. En el cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques aquesta no es 

podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de 

prescripció que preveuen l’article 100.4 del Text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 

desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

 

n. En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions 

administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han 

exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de 

sexe o de gènere. En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, 

disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’establert en 

l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol. 

o. En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb 

menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les 

sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de 

l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència 

ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que 

canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es 

compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas. 

 

4. Documentació a presentar: 

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació següent: 



   
a. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que 

en deixi constància, si escau. No s'ha de presentar la documentació 

acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti 

també que l'entitat signant té poders suficients per actuar en nom de 

l'entitat representada. 

b. En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts 

registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està 

disponible al Registre d'entitats jurídiques, Registre de cooperatives o 

Registre de societats agràries de transformació (SAT), es verificarà 

d'ofici. 

c. En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan 

competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar 

els compromisos corresponents. 

d. Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent 

emès l'any de la convocatòria. En el cas que es tracti d'un registre 

gestionat pel DARP no serà necessari aportar cap certificació 

d'inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre 

d'entitats jurídiques o al Registre de cooperatives o al Registre de 

societats agràries de transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici. 

e. Memòria de les actuacions de la línia de subvencions corresponent, 

incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització 

de les actuacions. 

f. Pressupost complet, detallat i relacionat amb la memòria de les 

actuacions en el qual figurin totes les despeses i els ingressos 

previstos, la quantia de l'ajut que es sol·licita i el detall de les fonts de 

finançament, de la línia de subvencions corresponent. En el cas que 

l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el 

pressupost es desglossarà per actuacions. 

g. Descripcions dels mitjans humans, tècnics i materials propis contractats 

per dur a terme l'actuació. Indicar si es realitzaran les actuacions per les 

quals es sol·licita l’ajut per personal propi o contracta. 



   
h. En el cas de la línia 3, a més, una declaració responsable amb el 

nombre de cellers inscrits en l’any de l’inici del període de les 

actuacions subvencionables. 

5. Quan es podrà demanar?:  

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar de l'endemà 

de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :   

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-

per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-

11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

7. Normativa aplicable:  

RESOLUCIÓ ARP/1020/2020, de 6 de maig, per la qual es convoquen els 
ajuts de minimis corresponents a l'any 2019-2020 a la promoció i la certificació 

dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania 
alimentària a Catalunya (ref. BDNS 505003). (DOGC  núm.  8134  publicat 
el  15/05/2020) 

ORDRE ARP/48/2020, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels 
productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària 
a Catalunya. (DOGC  núm.  8123  publicat el  29/04/2020) 

 

8. Altres dades d’interès :  

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-

per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-

11e3-a972-000c29052e2c 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-

per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-

11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873341
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873341
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873341
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873341
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873341
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872675
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872675
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872675
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872675
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10119_Ajuts-de-minimis-per-a-la-certificacio-dels-distintius-dorigen-i-qualitat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

