
Com ho fem?:  
Coneixem els recursos municipals, la reglamentació en vigor, els tràmits administratius i, en 
definitiva tots els agents que interactuen amb les empreses agroalimentàries, tot posant el 
nostre coneixement al teu abast , per guiar-te i trobar l’opció  o recurs més adient a les teves 
necessitats.  

 Des del Departament de Dinamització Agroterritorial, oferim un servei d'acompanyament per 
a les empreses agràries, tant productores com elaboradores d’aliments, noves o existents, 
amb l’objectiu de millorar el seu posicionament, les seves competències i contribuir a la seva 
implantació. Perquè des del Consell Comarcal es considera l’activitat agrària cabdal per a la 
comarca, tant per la seva repercussió sobre l’economia com pels valors socials, territorials i 
ambientals. 

Els serveis que oferim són:  

Servei d’acompanyament 
agrari  
 
Departament de Promoció Agroterritorial Consell Comarcal Del Baix 
Llobregat. 

Ets una empresa agrària que pensa en diversificar la seva activitat ?  

Vols iniciar-te al sector agrari o agroalimentari i no saps per on començar?  

Tens un negoci agrari consolidat però creus que tens possibilitats de millora i creixement?  

Vols elaborar un producte però els tràmits administratius i les novetats legislatives, et frenen ? 

No vols veure com la finca forestal familiar es degrada però no saps quin recursos tens al teu abast ?  

CONTACTE:  
 
Consell Comarcal del Baix Llobregat  
Parc de Torreblanca, ctra. N-340 km 1249 
Sant Feliu de Llobregat- 08980  
 
Departament De Dinamització Agroterritorial.  

Telèfon: 93 685 24 00  

 NOVES INCORPORACIONS  

 Acompanyament tècnic 
especialitat.  

 Suport a la cerca de 
recursos: terres, ajuts, 
gestió o altres.    

 Orientem sobre els tràmits 
i processos administratius 
que cal dur a terme.  

 Recomanem formació 
segons necessitats i oferta 
disponible.  

 

 DIVERSIFICACIÓ  

 Guiatge per diversificar 
l’activitat, ja sigui per 
l’elaboració de productes, 
com per a la implementació 
de visites a l’explotació, o 
altres opcions per diversificar 
fonts d’ingressos.  

 Fonts d’informació: casos 
d’èxit, punts de suport 
complementaris, formació 
especialitzada. 

 Informació sobre ajuts i 
normatives. 

 ACOMPANYAMENT  

Millora competitivitat:posem 
en contacte necessitats amb 
recursos disponibles  per 
millorar processos interns.  

 

Formació: reorientem cap a 
l’oferta formativa existent.  

 

 Intercanvi sectorial i Net- 
    working.  

 


