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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
8848 Ordre APA/680/2018, de 26 de juny, per la qual es modifica la data que 

estableix l’apartat 1 de l’article 91 del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per 
a l’aplicació de les mesures del Programa de suport 2019-2023 al sector 
vitivinícola espanyol.

L’apartat 1 de l’article 91 del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l’aplicació de 
les mesures del Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, estableix 
que, per a la mesura d’inversions del Programa esmentat, els compromisos d’inversió 
aprovats a partir de l’1 de juliol de 2018 per als productes que esmenta l’annex VII part II 
del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, es financen exclusivament amb els fons del Programa de suport al 
sector vitivinícola espanyol.

D’aquesta regulació, en deriven dues conseqüències directes: la primera, que a 
partir de l’1 de juliol de 2018 qualsevol compromís nou d’inversió respecte als productes 
que esmenta l’annex VII part II del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, es finança exclusivament amb els 
fons del Programa de suport al sector vitivinícola espanyol sota els requisits, les 
condicions i els procediments que regula la secció quarta del capítol II del Reial 
decret 5/2018, de 12 de gener. La segona, que respecte a aquests mateixos productes, 
a partir de l’1 de juliol de 2018, no es poden contreure compromisos de finançament 
amb altres fons comunitaris. Amb això es garanteix que respecte a aquests productes 
una mateixa mesura d’inversió no es financi amb més d’un fons comunitari en el mateix 
espai temporal.

L’experiència adquirida en la primera convocatòria ha motivat que sigui necessari 
l’endarreriment de la data de delimitació temporal, basada en la data de compromís 
mitjançant una resolució ja que hi ha convocatòries d’ajudes a inversions en transformació 
i comercialització de productes que esmenta l’annex VII part II del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, 
pendents de resolució amb càrrec a altres fons.

Per això, es modifica la data que estableix l’apartat primer de l’article 91 del Reial 
decret 5/2018, de 12 de gener, de l’1 de juliol de 2018 al 17 de setembre de 2018, a fi de 
permetre que aquestes convocatòries es puguin resoldre de conformitat amb el període de 
programació anterior. En cas contrari, aquestes ajudes, quedarien sense possibilitat de ser 
ateses.

Aquesta norma s’ha elaborat de conformitat amb els principis de necessitat, 
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, que estableix 
l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, pel fet que aquesta persegueix un interès general atès 
que té com a finalitat aconseguir la congruència entre les diferents actuacions portades 
a terme dins del territori nacional en la matèria objecte de regulació. Constitueix 
l’instrument més adequat per garantir aquesta finalitat i és coherent amb l’ordenament 
jurídic existent, i contribueix a un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de 
certesa.

S’ha substanciat el tràmit d’audiència i informació pública que estableix l’article 26.6 de 
la Llei 50/1997, de 27 de novembre, a través de la pàgina web del Departament.

En la seva tramitació s’han consultat les comunitats autònomes i entitats representatives 
dels sectors afectats.

Aquesta Ordre ministerial es dicta a l’empara de l’habilitació que preveu la 
disposició final segona del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, que faculta el ministre 
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d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar les dates i els terminis que estableix el 
Reial decret esmentat.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de la data que fixa l’article 91 del Reial decret 5/2018, de 12 de 
gener, per a l’aplicació de les mesures del Programa de suport 2019-2023 al sector 
vitivinícola espanyol.

Es modifica la data que fixa el paràgraf segon, de l’apartat primer de l’article 91 del 
Reial decret 5/2018, de 12 de gener, que queda redactat de la manera següent:

«No obstant això, per a la mesura d’inversions, els compromisos d’inversió 
aprovats a partir del 17 de setembre de 2018 per als productes que esmenta l’annex 
VII part II del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, es financen exclusivament amb els fons del Programa 
de suport al sector vitivinícola espanyol. En aquest sentit, es considera incompatible 
amb l’ajuda la percepció de finançament, per a la mateixa inversió, derivada de l’ús 
d’instruments financers recolzats en la Unió Europea, en especial del Banc Europeu 
d’Inversions.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 26 de juny de 2018.–El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas 
Puchades.
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