FEMP 2019
Pla 2014-2020
Mesures de comercialització

LÍNIA D’AJUT
D.2 Transformació productes de la pesca i l’aqüicultura

INCOMPATIBLE
La mateixa despesa o inversió no pot tenir finançament total o parcial d'un altre fons EIE o
instrument financer comunitari, ni pel mateix fons conforme a un programa o mesura diferent.

COMPATIBLE
Els ajuts inclosos en aquesta ordre seran compatibles amb qualsevol altre ajut
L'import acumulat de l'ajuda no pot superar, en cap cas, el cost de l'activitat subvencionada.

INVERSIONS SUBVENCIONABLES
Es podran concedir ajuts a inversions per a millorar la transformació dels productes de la pesca
i l’aqüicultura:
· Que contribueixin a l’estalvi energètic o a la reducció de l’impacte en el medi ambient i el
tractament de residus.
· Que millorin la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.
· Que ajudin a la transformació de captures de peix comercial que no pugui destinar-se a
consum humà.
· Que facin referència a la transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals
de transformació.
· Que facin referència a la transformació de productes de l’aqüicultura ecològica.
· Que donin lloc a nous o millors productes, nous o millors processos o nous o millors sistemes
de gestió i organització.
Les operacions no es podran seleccionar si s’han executat o pagat abans que el beneficiari sol·liciti l’ajut.

INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES
· Els interessos de deute (excepte bonificacions d’interessos o subvencions de comissions de
garantia)
· Les despeses originades per una reposició d’inversions existents (excepte quan la nova
adquisició respongui a inversions diferents de les anteriors sigui per la tecnologia utilitzada o
pel rendiment).
· Les despeses originades per obres que suposin la substitució d’elements deteriorats, obres de
manteniment i reparació.
· Les obres no vinculades amb el projecte d’inversió: habitatges, menjadors, obres
d'embelliment, equips d’esbarjo i similars.
· La urbanització que no estigui relacionada amb l’activitat del projecte que es subvenciona.

BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits específics per a cada línia d’ajut,
establerts a les bases generals, en el moment de presentar la seva sol·licitud.
Amb caràcter general aquests ajuts estan destinats a:
- Empreses i professionals del sector pesquer.
- Confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors.
- Organitzacions i associacions de pescadors.
- Organitzacions de productors i associacions d’organitzacions de productors.
- Sector aqüícola.
- PIMES del sector de la comercialització i transformació.

INVERSIÓ
Sense límits

SUBVENCIÓ
Empreses dedicades a la transformació de productes pesquers i aqüícoles. (Resten excloses les
empreses No PIME.): 50%
Organitzadors de productors 75%
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PRESENTACIÓ SOL·LICITUTS
Fins el 14 de febrer del 2020
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