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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
15404

Reial decret 608/2019, de 25 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret
1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del programa
de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

El Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del
programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, estableix la normativa bàsica
per regular el programa de suport al sector vitivinícola espanyol, en desplegament del que
disposa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes
agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79,
(CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, i els reglaments que el complementen, que
regulen les disposicions sobre programes de suport que els estats membres han de
presentar a la Comissió.
Amb la finalitat d’obtenir una eficàcia més gran en l’execució dels fons assignats al
programa de suport, és necessari efectuar alguns ajustos tècnics al text del Reial decret
1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport
2019-2023 al sector vitivinícola. D’altra banda, es considera convenient aclarir algunes
disposicions per facilitar-ne l’aplicació.
Pel que fa a la mesura de promoció en mercats de tercers països, es modifiquen els
articles 4, 8, 10, 11, 12, 13 i els annexos III, IV i V, i s’inclouen diverses precisions sobre el
text actualment en vigor per facilitar-ne la comprensió i dur a terme certs ajustos tècnics
amb la finalitat de millorar la utilització dels fons disponibles.
Quant a la mesura de reestructuració i reconversió de vinyes, es modifiquen els articles
2, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 45 i 47 amb la finalitat d’ajustar els fons
assignats a les operacions aprovades als fons executats, per incrementar el grau
d’execució pressupostària de la mesura.
En la mesura d’eliminació de subproductes s’actualitza el llindar a l’article 49 de
conformitat amb la normativa europea, s’actualitzen les referències a la normativa
comunitària a l’article 50 i es corregeix un error a l’article 57.
Pel que fa a la mesura d’inversions, es modifiquen els articles 2, 64, 65, 68, 69, 70, 73
i 74, s’elimina l’article 71, s’afegeix un nou article 73 bis i es modifiquen els annexos XXI i
XXII. Aquests canvis s’orienten a precisar aspectes relatius a la tramitació de les
sol·licituds, la seva resolució i el pagament de l’ajuda amb la finalitat de millorar la utilització
dels fons disponibles i incrementar el grau d’execució pressupostària de la mesura. Així
mateix es fa una nova redacció del procediment de modificació de l’operació aprovada,
s’introdueix l’obligació de dipòsit d’una garantia de bona execució de l’operació i es
reformulen les infraccions i les sancions aplicables. D’altra banda, se suprimeix un criteri
de priorització i es modifica el rang de puntuació d’altres.
I finalment, en la mesura de collita en verd, es modifiquen els articles 83 i 84.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació per al desplegament i l’execució
de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, que inclou la disposició final primera
de la norma legal esmentada.
La regulació que conté aquest Reial decret s’ajusta als principis que preveu l’article
129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es
justifica aquesta norma en la necessitat d’establir una ordenació adequada de les ajudes
al sector vitivinícola. Es compleix el principi de proporcionalitat i la regulació es limita al
mínim imprescindible per aplicar la normativa de la Unió Europea. En aplicació del principi
d’eficiència, es limiten les càrregues administratives a les imprescindibles per a la
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consecució de les finalitats descrites, sempre dins del marc de la Unió Europea. En
aplicació del principi de transparència, a més de l’audiència pública, durant la tramitació
d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes, així com les entitats
representatives dels sectors afectats.
En la tramitació d’aquesta norma s’han consultat les comunitats autònomes i les
entitats representatives dels sectors afectats, i s’ha efectuat l’audiència pública.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 25
d’octubre de 2019,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació
de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.
El Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del
programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, queda modificat de la
manera següent:
U. Els apartats m) i n) de l’article 2 queden amb el contingut següent i s’afegeixen els
apartats y) i z):
«m) Operació anual: als efectes de la mesura de reestructuració i reconversió,
s’entén com un conjunt d’accions per a la reestructuració i/o reconversió, que
finalitzen en l’exercici financer següent a aquell en què se sol·licita l’ajuda, i per a la
qual s’ha de sol·licitar el pagament de l’ajuda dins del termini que hagi establert la
comunitat autònoma per presentar la sol·licitud de pagament d’aquest exercici.
n) Operació biennal: als efectes de la mesura de reestructuració i reconversió,
s’entén com un conjunt d’accions per a la reestructuració i/o reconversió, que
finalitzen en els dos exercicis financers següents a aquell en què se sol·licita l’ajuda
i per a la qual s’ha de sol·licitar el pagament de l’ajuda dins del termini que hagi
establert la comunitat autònoma per presentar la sol·licitud de pagament del segon
exercici posterior a aquell en què es va sol·licitar l’ajuda.»
«y) Irregularitat: als efectes de la mesura d’inversions, s’entén com a
irregularitat qualsevol constatació, anomalia o divergència que doni lloc a una
disminució o supressió en l’import abonat o que s’hauria abonat abans de l’aplicació
de penalitzacions.
z) Actuació: als efectes de la mesura d’inversions, s’entén per actuació la
unitat funcional d’execució, amb un pressupost definit i data de finalització dins de
cada exercici FEAGA.»
Dos.

L’apartat 3 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«3. Els programes poden tenir una durada màxima de tres anys per a un
determinat beneficiari en un tercer país o mercat d’un tercer país. No obstant això,
si els efectes del programa ho justifiquen, es pot prorrogar una vegada per un màxim
de dos anys, o dues vegades per un màxim d’un any cada pròrroga, amb una
sol·licitud prèvia, d’acord amb el que preveu l’article 8.4.
Als efectes de comptabilitzar la durada màxima de l’ajuda s’han de tenir en
compte els programes executats des de l’exercici FEAGA 2018 inclusivament,
excepte el programa en execució que s’ha de tenir en compte el que s’hagi aprovat
i/o modificat a data de presentació de les noves sol·licituds.»
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L’apartat 5 de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«5. Juntament amb la sol·licitud d’ajuda, s’ha de presentar una declaració
responsable del sol·licitant del fet que no s’han sol·licitat ni rebut ajudes
incompatibles, d’acord amb el punt III de l’annex IV.»
Quatre.

L’apartat 2.b) de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«b) Quan la despesa total que preveuen les sol·licituds seleccionades impliqui
una ajuda (segons el màxim que preveu l’article 13.2) que excedeixi el límit
pressupostari inicialment assignat a aquesta mesura, s’ha d’optar per una de les
opcions següents:
1r Concedir l’ajuda màxima que preveu l’article 13.2, per ordre de puntuació,
dins dels límits dels fons disponibles per al programa de suport.
2n Disminuir l’ajuda màxima que preveu l’article 13.2 fins a en un màxim de 15
punts percentuals, fins a esgotar el pressupost de la fitxa financera.»
Cinc.

Els apartats 2 i 4 de l’article 11 queden redactats de la manera següent:

«2. Per al cas que preveu l’apartat 2.b) de l’article anterior, les resolucions
poden fer referència a l’aplicació d’una disminució de l’ajuda màxima prevista i, en
aquest cas, quan hi hagi desistiments o modificacions autoritzades d’acord amb
l’article 12, les comunitats autònomes poden efectuar resolucions complementàries
d’acord amb el que preveu l’apartat 4 d’aquest article.
En el cas de resolució positiva, els beneficiaris han de comunicar a l’òrgan
competent de la comunitat autònoma, o al Fons Espanyol de Garantia Agrària, OA
(FEGA), en cas que sigui competent d’acord amb l’article 2.a), en el termini màxim
d’un mes, l’acceptació de la resolució en els termes establerts, així com la justificació
de la constitució d’una garantia, d’acord amb les condicions que preveu el Reglament
delegat (UE) núm. 907/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als
organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes,
les garanties i l’ús de l’euro, per un import no inferior al 15 per cent de l’import anual
del finançament de la Unió Europea, amb la finalitat d’assegurar l’execució correcta
del programa.
En el cas de resolució complementària, el beneficiari ha de comunicar a l’òrgan
competent de la comunitat autònoma o al FEGA, si s’escau, en el termini màxim de
deu dies, l’acceptació d’aquesta resolució complementària. La no presentació
d’aquesta comunicació s’entén com la no acceptació per part del beneficiari, i el
programa es manté tal com es va aprovar inicialment.
En cas que el beneficiari, per a l’exercici FEAGA corresponent, tingui diversos
programes aprovats, l’organisme gestor de la comunitat autònoma pot admetre el
dipòsit d’una garantia global que garanteixi l’import de tots els programes, sempre
que siguin gestionats en una mateixa comunitat autònoma.
En cas que els beneficiaris siguin organismes públics, aquests estan exempts
de complir el requisit d’haver de dipositar la garantia de bona execució, tal com
estableix el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de
17 de desembre de 2013.»
«4. Com a molt tard el 15 de desembre de cada any, les comunitats autònomes
en què s’hagin produït desistiments dels beneficiaris la sol·licitud dels quals hagi
estat objecte de resolució estimatòria i modificacions autoritzades d’acord amb
l’article 12 han d’enviar segons el model de l’annex VII la llista de programes
revisada d’acord amb els desistiments i modificacions esmentats, als efectes de
conèixer els fons que s’alliberin.
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En cas que s’hagi aplicat una disminució en l’ajuda màxima prevista i hi hagi
fons sobrants durant l’execució dels programes, es pot proposar a la Comissió
Nacional de Selecció de Programes el repartiment dels fons esmentats amb àmbit
nacional, amb la finalitat de millorar la dotació financera dels programes que no
hagin estat objecte de desistiment. Els criteris de repartiment d’aquests fons són els
que estableixi la Conferència Sectorial per a cada exercici FEAGA en funció de les
necessitats.»
Sis.

L’apartat 4 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«4. Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, segons el model de l’annex VII, abans del 15 de desembre de
cada any, les modificacions de pressupost que s’han produït i que afectin les
anualitats en curs.»
Set.

L’apartat 3 de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«3. Només es concedeix el percentatge d’ajuda aprovat en l’última resolució
vigent quan el grau d’execució del pressupost del programa objecte de resolució
arribi, almenys, al 70 per cent. A aquest efecte s’han de tenir en compte les petites
modificacions.
Si l’execució del pressupost esmentat està entre el 50 i el 70 per cent s’ha de
disminuir en 5 punts percentuals el percentatge d’ajuda aprovat en l’última resolució
vigent.
No es concedeix cap ajuda i s’executa la garantia dipositada si el grau d’execució
està per sota del 50 per cent.»
Vuit. La lletra b) de l’apartat 2 de l’article 26 queda redactat com segueix i s’afegeix
una lletra c):
«b) Els viticultors que hagin renunciat a l’ajuda d’una operació sol·licitada en
exercicis anteriors en el marc del PASVE 2019-2023, una vegada aprovada, tret que
hagin comunicat la seva renúncia dins del termini establert per la comunitat
autònoma en virtut de l’article 34.5 per a aquest efecte;
c) Els viticultors que no hagin sol·licitat el pagament d’una operació, una
vegada finalitzat el termini establert per la comunitat autònoma per presentar la
sol·licitud de pagament dins del segon exercici financer posterior a aquell en què es
va sol·licitar l’ajuda, excepte causes de força major o circumstàncies excepcionals
segons recull l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i els casos excepcionals que
estableixi la comunitat autònoma corresponent en la seva normativa.»
Nou. Les lletres b), d) i e) de l’apartat 2 de l’article 27 queden redactades de la
manera següent:
«b) Les superfícies que s’hagin beneficiat d’aquesta ajuda a la reestructuració
i reconversió de vinyes en les últimes 10 campanyes, excepte per al canvi de vas a
espatllera o a un altre sistema de conducció, i excepte causes de força major o
circumstàncies excepcionals segons recull l’article 2.2 del Reglament (UE)
1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i
sempre que no s’utilitzi la mateixa varietat de raïm de vinificació ni el mateix mètode
de conreu que hi havia en la superfície esmentada, segons el que disposa l’article
46.3, paràgraf 6, del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013. El període es comptabilitza a partir de la data
en què el beneficiari va sol·licitar el pagament definitiu de l’ajuda per a aquesta
superfície o la liquidació del saldo en cas d’haver sol·licitat un avançament.»
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«d) Les superfícies plantades amb una autorització de nova plantació
concedida en virtut dels articles 63 i 64 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, durant els primers cinc anys
des de la data de plantació.
e) Les operacions que s’hagin de portar a terme amb una autorització de nova
plantació concedida en virtut dels articles 63 i 64 del Reglament (UE) núm.
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.»
Deu. L’apartat 1 de l’article 28 se substitueix pel següent:
«1. La mesura de reestructuració i reconversió de vinyes es porta a efecte a
través de sol·licituds per a la reestructuració i reconversió de vinyes, que han de
contenir les operacions corresponents a dur a terme, així com el detall de les accions
de cadascuna d’aquestes. Les sol·licituds poden contenir operacions anuals i/o
biennals, sense que en cap cas s’estenguin més enllà de l’exercici financer 2023.»
Onze. L’article 29 queda modificat de la manera següent:
a) Se suprimeix el segon paràgraf de l’apartat 1.
b) A l’apartat 2 es modifiquen les lletres c) i d) i s’afegeix una lletra g), amb els textos
següents:
«c) Exercici financer en què es vol sol·licitar el pagament de cadascuna de les
operacions incloses en la sol·licitud. La sol·licitud de pagament s’ha de dur a terme
dins del termini que la comunitat autònoma estableixi per comunicar la finalització de
les operacions i presentar les sol·licituds de pagament d’aquest exercici.
d) Descripció detallada de les accions proposades i costos subvencionables.»
«g) En cas que es pretengui sol·licitar un avançament per a alguna operació,
indicació de la quantia de l’avançament i l’exercici financer en què es vol sol·licitar
el pagament d’aquest, llevat que la comunitat autònoma disposi d’aquesta informació
d’una altra manera.»
Dotze.

La lletra a) de l’apartat 3 de l’article 33 es modifica de la manera següent:

«a) En primer lloc, la comunitat autònoma ha d’agafar d’aquesta els fons que
consideri necessaris per atendre els pagaments pendents de l’exercici FEAGA en
curs o exercicis FEAGA anteriors que hagin d’efectuar en l’exercici FEAGA següent.»
Tretze.
a)

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 34 de la manera següent:

L’apartat 4 se substitueix pel següent:
«4. En tot cas, en l’aprovació definitiva d’operacions biennals de noves
sol·licituds, les comunitats autònomes no poden comprometre, per a l’exercici
FEAGA en què s’hagi indicat en l’apartat c) de l’article 29.2 que es preveu sol·licitar
el pagament per a les operacions esmentades, un pressupost que suposi més del
50% de l’assignació rebuda per a l’exercici FEAGA següent segons l’article 33.»

b) A l’apartat 5 s’afegeix un últim paràgraf amb el contingut següent:
«Les comunitats autònomes poden establir un termini de presentació de
renúncies de les operacions aprovades, sempre que no sigui superior a un mes
després de la data de notificació de la resolució aprovatòria de l’ajuda.»
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Catorze. L’article 36 se substitueix pel següent:
«Article 36. Termini de finalització i pagament de les operacions executades en
l’últim exercici financer del Programa nacional de suport.
En el cas de les operacions aprovades l’execució de les quals estigui prevista
segons la seva sol·licitud d’ajuda en l’últim exercici del Programa, la presentació de
la sol·licitud de pagament per part del beneficiari davant l’òrgan competent de la
seva comunitat autònoma, segons disposa l’article 39, no es pot efectuar un cop
finalitzat el termini establert per la comunitat autònoma per a l’exercici financer 2023.
El pagament als beneficiaris no es pot estendre més enllà de l’exercici financer
2023, llevat que la normativa europea estableixi aquesta possibilitat.»
Quinze. A l’article 37 es modifiquen els apartats 1, 2, 5, 6, 7 i 10 i 12, i s’inclou un nou
apartat 13 amb els textos següents:
«1.

Es poden concedir ajudes per:

a) Compensar els viticultors per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació
de l’operació.
b) Participar en els costos de la reestructuració i reconversió de vinyes.
2. La compensació als viticultors per pèrdues d’ingressos es concedeix durant
un màxim de dues campanyes. La compensació és del 25 per cent del valor mitjà
del raïm de les tres últimes campanyes en l’àmbit territorial on s’ubiquin les parcel·les
objecte de reestructuració o reconversió, que la comunitat autònoma ha de definir.
Les comunitats autònomes poden establir que aquesta compensació adopti la forma
de coexistència de vinyes velles i noves durant una campanya.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, no tenen dret de compensació
per pèrdua d’ingressos les superfícies reestructurades amb l’aportació d’una
autorització de plantació concedides en virtut dels articles 66 i 68 del Reglament
(UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i
generada per una arrabassada efectuada amb anterioritat a la presentació de la
sol·licitud d’ajuda.
Quan l’operació que es porti a terme sobre una parcel·la de vinya sigui el
sobreempeltament, o la transformació de vas a espatllera o a un altre sistema de
conducció, s’ha de concedir la compensació per pèrdua d’ingressos per a aquesta
superfície per una campanya.»
«5. El pagament de l’ajuda per aquestes accions subvencionables es pot
efectuar de les formes següents, de conformitat amb el que estableix l’article 44.1
del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió:
a) Sobre la base de justificants presentats pels beneficiaris i de l’establiment
d’imports màxims subvencionables per accions, de manera que l’ajuda concedida
es basa en l’inferior dels dos imports, el presentat pels beneficiaris o l’import màxim
subvencionable. Per a l’establiment dels imports màxims s’ha de complir el que
estableixen els tres últims paràgrafs de l’article 44.1 del Reglament delegat (UE)
2016/1149 de la Comissió.
b) Sobre la base de barems estàndard de costos unitaris. Per calcular i establir
els valors dels barems estàndard de costos unitaris s’ha de tenir en compte el que
estableix l’article 24 del Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió.
Aquest càlcul ha d’incloure els valors de les contribucions en espècie.
6. Les comunitats autònomes que apliquin la forma de pagament basat en
barems estàndard de costos unitaris han de comunicar a la Direcció General de
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la
forma de reemborsament dels costos subvencionables que hagin d’aplicar, abans
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de l’1 de maig de l’exercici financer anterior a l’anterior de la seva aplicació perquè
es puguin recollir en el Programa nacional de suport, la informació següent referida
a la forma de pagament que apliqui:
a) El mètode de càlcul.
b) Valors obtinguts per cada acció subvencionable.
c) Metodologia d’actualització periòdica, i valors actualitzats en cas que
correspongui.
7. Les comunitats autònomes que hagin d’aplicar la forma de pagament
mitjançant justificants presentats pels beneficiaris poden aplicar els imports màxims
subvencionables que indica l’última columna de l’annex XIII o els que hagi establert
la comunitat autònoma, sempre que ho comuniquin a la Direcció General de
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans
de l’1 de maig de l’exercici financer anterior a l’anterior de la seva aplicació perquè
es puguin recollir en el Programa nacional de suport. En aquest cas en què una
comunitat autònoma pretengui aplicar els imports màxims que hagi establert ha
d’enviar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans de l’1 de maig de l’exercici financer anterior
a l’anterior de la seva aplicació perquè es puguin recollir en el Programa nacional de
suport, el valor dels imports màxims per acció a aplicar.»
«10. Per determinar l’import de l’ajuda a què té dret un sol·licitant per la
reestructuració i reconversió d’una superfície de vinya, s’ha de fer un mesurament
de la superfície reestructurada i, si s’escau, de la superfície arrabassada seguint el
mètode que estableix l’article 44.1 del Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la
Comissió, de 15 d’abril de 2016, tant si aplica el pagament mitjançant barems
estàndard de costos unitaris com si el pagament s’efectua mitjançant justificants
presentats pels beneficiaris.»
«12. Llevat de causes de força major o circumstàncies excepcionals segons
recull l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, en els casos d’expropiació i en els casos
excepcionals que estableixi la comunitat autònoma corresponent en la seva
normativa, les superfícies acollides a l’ajuda de reestructuració i reconversió de
vinyes d’acord amb aquest Reial decret han de romandre en conreu un període
mínim de deu campanyes a comptar de la campanya següent en què es va sol·licitar
el pagament. L’incompliment obliga el beneficiari de l’ajuda a la devolució de l’ajuda
percebuda més els interessos legals corresponents.
13. Quan l’ajuda es pagui sobre la base dels justificants de pagament que
presentin els beneficiaris, prèviament a l’aprovació de la sol·licitud d’ajuda les
autoritats competents han d’avaluar els costos de les accions proposades en cada
operació i que es compleix la moderació de costos.
La moderació de costos s’ha d’avaluar mitjançant, almenys, un dels sistemes
següents, o una combinació d’aquests:
a) Comparació de diferents ofertes: amb caràcter general, el sol·licitant ha
d’aportar juntament amb la sol·licitud d’ajuda i amb caràcter previ a l’execució de
l’operació un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors. S’ha d’avaluar, almenys,
la independència de les ofertes, que els elements de les ofertes siguin comparables,
així com la claredat i el detall de la descripció d’aquestes. L’elecció entre les ofertes
presentades s’ha d’efectuar de conformitat amb criteris d’eficàcia i economia, i s’ha
de justificar expressament l’elecció quan aquesta no recaigui en la proposta
econòmica més avantatjosa, així com, si s’escau, la inexistència de proveïdors
suficients.
b) Costos de referència: l’autoritat competent estableix o utilitza una base de
dades de preus de referència. Aquesta base de dades ha de ser completa, ha
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d’estar suficientment detallada, s’ha d’actualitzar periòdicament i ha de garantir que
els preus reflecteixin els preus de mercat.
c) Comitè d’avaluació: si s’estableix un comitè d’avaluació o es porta a terme
un estudi de mercat, s’ha de tenir en compte l’experiència dels membres del comitè
en l’àrea corresponent. El treball del comitè s’ha de documentar correctament.»
Setze.

El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 38 se substitueix pel següent:

«2. Sense perjudici del que preveu l’article 36, quan es concedeixin
avançaments la garantia s’executa quan no s’hagi complert l’obligació de gastar
l’import total de l’avançament concedit en l’execució de l’operació de què es tracti
abans que finalitzi el termini màxim fixat per la comunitat autònoma per sol·licitar el
pagament de l’operació. En el cas d’operacions anuals, el termini se situa en el
mateix exercici financer en què s’hagi pagat l’avançament i, en el cas d’operacions
biennals, en el mateix exercici financer en què s’hagi sol·licitat el pagament final de
l’operació.»
Disset.

Es modifiquen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l’article 39 amb el text següent:

«3. L’ajuda es paga segons el càlcul que estableix l’article 37 i una vegada que
es comprovi que l’operació s’ha executat totalment i s’ajusta a la sol·licitud aprovada
o modificada d’acord amb l’article 47. No es paga cap ajuda corresponent a una
operació en la qual no s’hagi executat alguna acció sense tenir autoritzada
prèviament la modificació de l’operació corresponent per part de l’autoritat competent
de la comunitat autònoma.
4. Si el viticultor no executa l’operació en la superfície total per a la qual es va
aprovar l’ajuda, s’ha de tenir en compte la diferència entre la superfície aprovada o
modificada segons l’article 47 i la superfície realment executada, determinada pels
controls sobre el terreny. Si aquesta diferència no supera el 20%, es calcula sobre
la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny. Si la diferència
és superior al 20%, però igual o inferior al 50%, es calcula sobre la base de la
superfície determinada pels controls sobre el terreny i reduïda en el doble del
percentatge de la diferència comprovada. Tanmateix, no té dret a l’ajuda en cas que
aquesta diferència de superfícies superi el 50%.»
«6. En cas que el sol·licitant presenti la sol·licitud de l’avançament d’una
operació després de l’exercici que indica l’article 29.2.g), l’ajuda que li correspongui
per aquesta operació, calculada segons l’article 37, es redueix en un 20%, excepte
causes de força major o circumstàncies excepcionals segons recull l’article 2.2 del
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, i en els casos excepcionals que estableixi la comunitat autònoma
corresponent en la seva normativa, per a l’operació o les operacions afectades. No
obstant això, no es pot endarrerir l’exercici que indica l’apartat 2.g) de la sol·licitud
d’ajuda quan aquest sigui el segon exercici financer posterior a aquell en què es va
sol·licitar l’ajuda.
7. En cas que el sol·licitant presenti la sol·licitud de pagament d’una operació
després del termini que indica l’article 29.2.c), l’ajuda que li correspongui per
aquesta operació, calculada segons l’article 37, es redueix en un 20%, excepte
causes de força major o circumstàncies excepcionals segons recull l’article 2.2 del
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, i en els casos excepcionals que estableixi la comunitat autònoma
corresponent en la seva normativa, per a l’operació o les operacions afectades. No
obstant això, no es pot endarrerir l’exercici que indica l’apartat 2.c) de la sol·licitud
d’ajuda quan aquest sigui el segon exercici financer posterior a aquell en què es va
sol·licitar l’ajuda.»
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El text de l’apartat 4 de l’article 44 se substitueix pel següent:

«4. Per determinar l’import de l’ajuda a què té dret un beneficiari per la
replantació per motius sanitaris o fitosanitaris, les comunitats autònomes han de fer
un mesurament de la parcel·la reestructurada seguint el mètode que preveu l’article
37.10 d’aquest Reial decret.»
Dinou.

El text dels apartats 4 i 5 de l’article 45 se substitueix pels següents:

«4. Si el viticultor no executa l’operació en la superfície total per a la qual es va
aprovar l’ajuda, s’ha de tenir en compte la diferència entre la superfície aprovada o
modificada segons l’article 47 i la superfície realment executada determinada pels
controls sobre el terreny. Si aquesta diferència no supera el 20%, es calcula sobre
la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny. Si la diferència
és superior al 20%, però igual o inferior al 50%, es calcula sobre la base de la
superfície determinada pels controls sobre el terreny i reduïda en el doble del
percentatge de la diferència comprovada. Tanmateix, no té dret a l’ajuda en cas que
aquesta diferència de superfícies superi el 50%.
5. Llevat de causes de força major o circumstàncies excepcionals segons
recull l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, en els casos d’expropiació i en els casos
excepcionals que estableixi la comunitat autònoma corresponent en la seva
normativa, les superfícies acollides a replantació per motius sanitaris o fitosanitaris
d’acord amb el present Reial decret han de romandre en conreu un període mínim
de deu campanyes a comptar de la campanya següent en què es va sol·licitar el
pagament. L’incompliment obliga el beneficiari de l’ajuda a la devolució de l’ajuda
percebuda més els interessos legals corresponents.»
Vint. L’apartat 3 de l’article 47 queda sense contingut, i es modifica el text de l’apartat
4, que queda redactat així:
«4. No obstant això, es pot permetre que s’efectuïn sense autorització prèvia,
sempre que no comprometin l’objectiu general de l’operació, no modifiquin a l’alça
el pressupost aprovat, no suposin canvis en l’admissibilitat ni modifiquin la
ponderació rebuda en el procediment de selecció si això suposa que la ponderació
final quedi per sota de la puntuació de tall entre les sol·licituds aprovades i les no
aprovades, les petites modificacions següents:
1r De manera general, per a tot el territori nacional, les transferències de
pressupost entre accions de menys del 20% del pressupost definit per a cada acció
sempre que s’hagin executat totes les accions.
2n Les que es recullin per a les comunitats autònomes com a petites
modificacions que no necessiten autorització prèvia en el Programa nacional de
suport aplicable. Perquè es puguin recollir en el Programa nacional de suport
esmentat les comunitats autònomes les han de comunicar a la Direcció General de
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació abans
de l’1 de maig de l’exercici financer anterior a l’anterior de la seva aplicació.»
Vint-i-u.

L’apartat 1 de l’article 49 es modifica de la manera següent:

«1. Els productors estan obligats a eliminar els subproductes obtinguts en la
transformació. No obstant això, els productors que, en la campanya vitícola de què
es tracti, no produeixin més de 50 hectolitres de vi o most en les seves instal·lacions
no estan obligats a retirar els subproductes.»
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Els apartats 2 i 4 de l’article 50 es modifiquen de la manera següent:

«2. Per determinar el volum d’alcohol que han de tenir els subproductes en
relació amb el vi produït, s’apliquen els següents graus alcohòlics volumètrics
naturals del vi en les diferents zones vitícoles, tal com estableix l’article 14 bis del
Reglament (CE) núm. 606/2009 de la Comissió, de 10 de juliol de 2009, que fixa
determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del
Consell pel que fa a les categories de productes vitícoles, les pràctiques enològiques
i les restriccions aplicables:
a) 9,0 per cent per a la zona CI.
b) 9,5 per cent per a la zona CII.
c) 10 per cent per a la zona CIII.»
«4. Si no s’arriba als percentatges que fixa l’apartat 1, poden lliurar vi a un
destil·lador o a un fabricant de vinagre.»
Vint-i-tres.
següent:

El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 57 es modifica de la manera

«2. Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb un model que contingui,
almenys, les dades que figuren a l’annex XVI i s’han d’acompanyar, almenys, de la
documentació següent:»
Vint-i-quatre.

S’afegeix un nou paràgraf al final de l’article 64.

«En les sol·licituds concurrents a la convocatòria el termini de presentació de
sol·licituds de la qual s’inicia l’1 de febrer de 2021 i finalitza el 31 de gener de 2022,
no és admissible la presentació d’operacions que afectin pressupostàriament dos
exercicis FEAGA, de manera que les accions previstes s’han d’executar, pagar i
justificar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma abans de l’1 de maig
de 2023.»
Vint-i-cinc. S’elimina el tercer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 65.
Vint-i-sis. Els apartats 9 i 14 de l’article 68 queden redactats de la manera següent:
«9. En qualsevol cas, els fons alliberats per desistiments, renúncies,
modificacions o irregularitats passen a augmentar el pressupost disponible de la
mesura d’inversions per al conjunt de les sol·licituds de totes les comunitats
autònomes.»
«14. La Conferència Sectorial pot disminuir els tipus d’ajuda que estableix
l’article 72 en un màxim de 10 punts fins a esgotar el pressupost disponible,
exclusivament en cas que no s’arribi a assolir un mínim de cobertura del 50% del
nombre total de sol·licituds en còmput estatal que assoleixi el mínim de puntuació.»
Vint-i-set.

El paràgraf sisè de l’article 69 queda redactat de la manera següent:

«En el cas de resolució positiva, en el termini d’un mes següent a la notificació
de la resolució de concessió, el beneficiari ha d’aportar la documentació següent
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent:
a) Una acceptació expressa dels termes de la concessió de la subvenció.
b) Un document acreditatiu del dipòsit d’una garantia de bona execució,
d’acord amb les condicions que preveu el Reglament delegat (UE) núm. 907/2014
de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm.
1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als organismes pagadors
i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l’ús de
l’euro, per un import del 15 per cent de l’import del finançament comunitari, amb la
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finalitat d’assegurar que el beneficiari executi totes les accions que formen part de
l’operació.»
Vint-i-vuit.

L’article 70 queda redactat de la manera següent:

«Article 70.

Modificació de les operacions.

1. D’acord amb el que preveu l’article 53.1 del Reglament delegat (UE)
2016/1149 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016, el beneficiari pot presentar
modificacions de l’operació d’inversió aprovada inicialment, amb la diferenciació de
dos tipus de modificació:
a)
b)

modificació superior, amb unes especificitats que desplega l’apartat 4,
modificació inferior, amb unes especificitats que desplega l’apartat 5.

2. Totes les modificacions s’han de presentar a l’òrgan competent de la
comunitat autònoma i s’han de justificar degudament. L’òrgan competent de la
comunitat autònoma ha d’avaluar totes les modificacions presentades.
3. Les modificacions han de complir les limitacions següents:
a) No alterar els objectius estratègics o generals amb què es va aprovar
l’operació.
b) No alterar les condicions d’elegibilitat.
c) No generar una puntuació inferior a la de la sol·licitud que marca el tall, per
a cada comunitat autònoma, en la llista definitiva corresponent amb l’informe de la
Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.
d) No suposar un canvi de beneficiari, llevat que el nou sigui resultant d’un
procés de fusió, de compravenda o una transformació del tipus de societat o
personalitat jurídica, i no alterar les condicions tingudes en compte per concedir
l’ajuda.
e) No suposar un trasllat de pagaments d’un exercici FEAGA a un altre de
posterior.
f) No suposar una reducció de la inversió objecte d’ajuda superior al 40% de
l’aprovada inicialment.
4. Les modificacions superiors han de ser autoritzades amb caràcter previ a
l’execució i requereixen una resolució favorable expressa de l’òrgan competent de
la comunitat autònoma corresponent.
Les modificacions superiors s’han de presentar a l’autoritat competent de la
comunitat autònoma abans de l’1 de febrer de l’exercici FEAGA en què s’ha de
sol·licitar el pagament de les inversions objecte de modificació.
Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació les modificacions superiors que s’hagin autoritzat abans de l’1 d’abril de
l’exercici FEAGA corresponent.
5. Les modificacions inferiors s’han de presentar com a molt tard abans de la
comunicació de la fi d’actuacions o de la presentació de la sol·licitud de pagament.
Només es poden considerar modificacions inferiors:
a) Les transferències de pressupost entre les accions d’una operació ja
aprovada, sempre que sigui com a màxim el 20% del pressupost definit inicialment
per a cada acció i sempre que s’hagin executat totes les accions aprovades
inicialment o, si s’escau, modificades, o s’estigui en disposició d’executar dins dels
terminis previstos inicialment.
b) Canvis que suposin un estalvi global de fins al 20% de l’import aprovat
inicialment per a cada acció.
c) Les modificacions que preveu la part B de l’annex XXIII.
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6. Independentment del que esmenta aquest article, l’òrgan competent de la
comunitat autònoma pot autoritzar excepcionalment modificacions que no s’ajustin
a les condicions indicades en els apartats anteriors en els casos de força major o
circumstàncies excepcionals en l’accepció de l’article 2.2 del Reglament (UE) núm.
1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
7. Les modificacions que suposin una disminució dels pressupostos aprovats
suposen la reducció proporcional de la subvenció concedida.
8. Les modificacions que suposin un increment dels pressupostos aprovats no
suposen un increment de la subvenció concedida.
9. El beneficiari manté la seva obligació de dipòsit de garantia de bona
execució per raó dels imports calculats sobre la concessió de subvenció inicial.»
Vint-i-nou. L’article 71 queda sense contingut.
Trenta. L’article 73 queda redactat de la manera següent:
«Article 73.

Pagaments.

1. La inversió s’ha de justificar i pagar com a màxim en dos exercicis FEAGA.
Els beneficiaris han de justificar i sol·licitar el pagament de l’operació global
d’inversió o de l’actuació corresponent d’acord amb el calendari d’execució aprovat
abans de l’1 de maig de cada exercici FEAGA, si bé l’autoritat competent de la
comunitat autònoma pot establir altres terminis més restrictius.
En cas que un beneficiari avanci l’execució d’una o de diverses actuacions
previstes inicialment, segons el seu calendari d’execució, per justificar en el segon
exercici FEAGA objecte de la convocatòria, pot presentar la sol·licitud de pagament
d’aquestes actuacions en el mateix termini que les actuacions previstes per justificar
en el primer exercici FEAGA objecte de la convocatòria. Aquestes actuacions es
poden pagar sempre que hi hagi fons disponibles en el primer exercici objecte de la
convocatòria, d’acord amb el que estableix l’article 68.9. A aquest efecte, les
comunitats autònomes han de comunicar a la Direcció General de la Indústria
Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació abans del 10 de maig de
cada exercici FEAGA les sol·licituds afectades i l’import corresponent.
2. Les autoritats competents han d’emetre una resolució per cada sol·licitud de
pagament presentada, ja sigui de l’operació d’inversió o, si s’escau, d’una o diverses
de les actuacions que en formin part, i sempre que se certifiqui que les accions o les
actuacions previstes inicialment o que hagin estat objecte de modificació d’acord
amb l’article 70 s’han executat. El pagament al beneficiari s’ha d’efectuar en un
termini màxim de 12 mesos des de la data de la sol·licitud de pagament.
3. La sol·licitud de pagament s’ha d’acompanyar, almenys, de la documentació
següent:
a) Memòria d’execució valorada, amb la relació de despeses, factures i
justificants de pagament. A més, la memòria d’execució ha d’incloure la relació
detallada de les modificacions respecte de la sol·licitud inicial. Si hi ha diferències
entre les actuacions previstes i les efectuades per causes excepcionals o de força
major, en l’accepció de l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, s’han de justificar a la comunitat autònoma per a
la seva valoració.
b) Declaració del beneficiari en què faci constar que no ha sol·licitat ni rebut
cap altra ajuda per a la mateixa inversió ni està immers en un procés de
reintegrament de subvencions.
c) Declaració responsable referida al compte bancari en què se sol·licita
l’ingrés de la subvenció.
d) En el cas d’adquisició d’edificacions s’ha d’aportar, a més, un certificat d’un
taxador independent degudament acreditat, o d’un òrgan o organisme públic
degudament autoritzat, en el qual s’acrediti que el preu de compra no excedeix el
valor de mercat, i s’ha de desglossar el valor del sòl a preus de mercat.
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e) Factures o documents comptables de valor probatori equivalent, respecte
de la despesa, i acreditació dels pagaments.
f) Acreditació del fet que el beneficiari està al corrent respecte de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i, si s’escau, al corrent del
reintegrament de subvencions.
g) Qualsevol altra documentació exigida per una normativa de compliment
obligat, així com la indicada en la resolució de concessió per tal d’acreditar alguna
de les circumstàncies o els requisits necessaris per concedir l’ajuda.
El pagament de l’ajuda està supeditat a la presentació dels comptes justificatius
de la inversió, verificats per un auditor de comptes o societat d’auditoria inscrits en
el Registre oficial d’auditors de comptes o, si no, a la verificació per part de la
comunitat autònoma de les factures i els documents esmentats anteriorment.
Aquesta comprovació ha d’incloure, com a mínim, una inspecció in situ per a cada
expedient d’ajuda.
4. Quan l’operació s’ha executat totalment però no queda acreditada una
inversió subvencionable equivalent, almenys, al 60% de la inicialment aprovada, no
s’ha d’abonar cap ajuda.
5. L’ajuda corresponent al pagament final es paga una vegada que s’hagi
confirmat que totes les accions que formin part de l’operació global coberta per la
sol·licitud d’ajuda, inicialment aprovada o modificada, s’han executat totalment i han
estat objecte de controls administratius i sobre el terreny, excepte en els casos de
força major o circumstàncies excepcionals en l’accepció de l’article 2.2 del
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013.
6. Si es comprova en els controls que no s’han executat totes les accions que
formin part de l’operació global coberta per la sol·licitud d’ajuda, inicialment aprovada
o modificada, excepte per causes de força major o circumstàncies excepcionals en
l’accepció de l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, no es paga cap import d’ajuda. En cas que ja s’hagin abonat
ajudes per accions o actuacions individuals que formin part de l’operació global
prevista en la sol·licitud d’ajuda, s’ha d’exigir el reintegrament de les quantitats
abonades més els interessos corresponents. En tots dos casos, a més, s’ha
d’executar la garantia de bona execució d’acord amb l’article 73 bis.»
Trenta-u.

S’afegeix un nou article 73 bis, amb el contingut següent:

«Article 73 bis.

Alliberament i execució de garanties.

1. La garantia de bona execució té validesa fins al moment de l’últim pagament.
2. La garantia s’allibera quan l’autoritat competent n’acordi la cancel·lació, amb
la comprovació administrativa i sobre el terreny prèvia del fet que s’ha efectuat
l’operació i el beneficiari ha executat totes les accions que formin part de l’operació
global coberta per la sol·licitud d’ajuda, inicialment aprovada o modificada, i que
està acreditada la situació del beneficiari respecte de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, així com respecte al reintegrament de
subvencions, excepte en els casos de força major o circumstàncies excepcionals en
l’accepció de l’article 2, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
Europeu i del Consell.
3. En cas que el beneficiari no executi totes les accions que formin part de
l’operació global coberta per la sol·licitud d’ajuda inicialment aprovada o modificada,
s’ha d’executar la garantia de bona execució en un percentatge igual a la inversió
subvencionable no justificada respecte a la inversió inicialment aprovada o
modificada.»

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 258
Trenta-dos.

Dissabte 26 d'octubre de 2019

Secc. I. Pàg. 14

L’article 74 queda redactat de la manera següent:

«Article 74.

Infraccions i sancions.

En cas que el beneficiari executi totes les accions que formin part de l’operació
global coberta per la sol·licitud d’ajuda, inicialment aprovada o modificada, però
incompleixi les obligacions formals que són assumides com a conseqüència de la
concessió de la subvenció, es considera infracció lleu segons el que preveu l’article
56.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i ha de ser sancionat de conformitat
amb el que preveu l’article 61 de la Llei esmentada, llevat de causes de força major
o circumstàncies excepcionals.»
Trenta-tres.

El text de l’apartat 6 de l’article 83 es modifica de la manera següent:

«6. Per determinar l’import d’ajuda per la collita en verd d’una superfície de
vinya, les comunitats autònomes han de fer un mesurament de la parcel·la en la
qual s’ha fet la collita en verd seguint el mètode que preveu l’article 44.1 del
Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016.»
Trenta-quatre.

El text de l’apartat 2 de l’article 84 se substitueix pel següent:

«2. Si el viticultor no executa l’operació en la superfície total per a la qual es va
aprovar l’ajuda, s’ha de tenir en compte la diferència entre la superfície aprovada o
modificada i la superfície realment executada determinada pels controls sobre el
terreny. Si aquesta diferència no supera el 20%, es calcula sobre la base de la
superfície determinada pels controls sobre el terreny. Si la diferència és superior al
20%, però igual o inferior al 50%, es calcula sobre la base de la superfície
determinada pels controls sobre el terreny i reduïda en el doble del percentatge de
la diferència comprovada. Tanmateix, no té dret a l’ajuda en cas que aquesta
diferència de superfícies superi el 50%.»
Trenta-cinc.
següents:

Els annexos III i V i l’apartat III de l’annex IV se substitueixen pels
«ANNEX III
Regions

País

Organització territorial

Noms

Grup 1
Estats Units.

Canadà.
Japó.

50 estats federals i 1 Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Califòrnia, Carolina del Nord, Carolina
districte.
del Sud, Colorado, Connecticut, Dakota del Nord, Dakota del Sud,
Delaware, Florida, Geòrgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa,
Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississipí, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada,
Nova Jersey, Nova York, Nou Hampshire, Nou Mèxic, Ohio, Oklahoma,
Oregon, Pennsilvània, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont,
Virgínia, Virgínia de l’Oest, Washington, Wisconsin i Wyoming.
Washington DC.
10 províncies i 3 territoris. Ontàrio, Quebec, Nova Escòcia, Nova Brunsvic, Manitoba, Colúmbia
Britànica, Illa del Príncep Eduard, Saskatchewan, Alberta, Terranova i
Labrador, Territoris del Nord-oest, Yukon i Nunavut.
47 prefectures.
Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki,
Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tòquio, Kanagawa, Niigata, Toyama,
Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga,
Kioto, Osaka, Hyōgo, Nara, Wakayama, Tottori, Shimane, Okayama,
Hiroshima, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi, Fukuoka,
Saga, Nagasaki, Kumamoto, Ōita, Miyazaki, Kagoshima i Okinawa.
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Noms

22 províncies, 2 regions, 4 Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Qinghai, Gansu, Shaanxi, Shanxi, Hebei,
municipis i 5 regions
Sichuan, Hubei, Henan, Shandong, Anhui, Jiangsu, Yunnan, Guizhou,
autònomes.
Hunan, Jiangxi, Zheijang, Hainan, Guangdong i Fujian (i Taiwan). Hong
Kong i Macau. Shanghai, Pequín, Chongqing i Tianjin. Tibet, Ningxia,
Xinjiang, Guangxi i Mongòlia Interior.
11 regions econòmiques.
Caucas Nord, Centre, Txernozem Central, Extrem Orient, Nord, Nord-oest
(inclòs Kaliningrad), Sibèria de l’Est, Sibèria de l’Oest, Ural, Volga,
Volgo-Viatski.
32 entitats federatives.
Aguascalientes, Baixa Califòrnia, Baixa Califòrnia Sud, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Ciutat de Mèxic, Coahuila de Zaragoza, Colima,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mèxic, Michoacán de
Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de
Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán i
Zacatecas.
(Estat unitari)
(Estat unitari)
Als efectes de la mesura de promoció es considera el Regne Unit com a tercer país quan així ho
determini la Unió Europea.
Grup 2

Corea del Sud.
Brasil.

(Estat unitari)
27 unitats federals.

Noruega.
Austràlia.
Perú.

(Estat unitari)
(Estat unitari)
26 regions.

Acre, Alagoas, Amapá, Amazones, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Paranà, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São
Paulo, Sergipe, Tocantins i Distrito Federal.

Amazones, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín,
Tacna, Tumbes, Ucayali i Callao.

Colòmbia.
(Estat unitari)
Singapur.
(Estat unitari)
R e p ú b l i c a (Estat unitari)
Dominicana.
Cuba.
(Estat unitari)
Costa Rica.
(Estat unitari)
Panamà.
(Estat unitari)
Grup 3
Índia.
Malàisia.
Filipines.
Vietnam.
Puerto Rico.
Tailàndia.

(Estat unitari)
(Estat unitari)
(Estat unitari)
(Estat unitari)
(Estat lliure associat unitari)
(Estat unitari)

La resta de països no inclosos dins dels grups prioritaris es consideren a aquests efectes estats unitaris.»
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Apartat III de l’annex IV:
III. Declaracions obligatòries
Model de declaració responsable del sol·licitant
1. DADES DE L'ORGANITZACIÓ o EMPRESA PROPONENTS
Nom:
Adreça:
Telèfon i fax:
Persona de contacte:

NIF:

DECLARA:
 Que les dades reflectides en la taula següent es corresponen amb els programes duts a terme en el marc de la
mesura de promoció de vi en tercers països:

CONVOCATÒRIA
EXERCICI FEAGA

PERÍODE DE PROGRAMACIÓ
2019‐2023
2019
2020
2021
2020
2021
2022

2022
2023

NOU PERÍODE DE
PROGRAMACIÓ
2023
202X
2024
202X

2017
2018

2018
2019

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

PÚBLIC OBJECTIU

ACTIVITATS
REGIÓ
Sol∙licitud
pròrroga*

Primera
comprovació**

* La sol·licitud de pròrroga s'ha de dur a terme quan el programa presentat hagi assolit el límit dels tres
anys que estableix l'article del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió.
** La primera comprovació, i als efectes de l'admissibilitat de l'ajuda, s'ha de dur a terme quan el programa presentat hagi assolit el límit dels cinc anys que estableix l'article del Reglament delegat (UE)
2016/1149 de la Comissió.
 Que les dades reflectides en la taula següent mostren que en l'anualitat 2XXX i als efectes de la durada màxima de
l'ajuda el programa presentat es dirigeix a un/a nou/nova:

REGIÓ/REGIONS

ACTIVITAT/S

PÚBLIC/S
OBJECTIU/S

*Marqueu amb una X el/els que correspongui/n:
 Compromís de l'organització o empresa proponent de garantir el seu finançament per a tota la durada del programa.
 Declaració de l'organització o empresa proponent que no ha sol·licitat ni rebut ajudes incompatibles.
________________, ____ de _________________ __________
El (1) _________________________
Signati:_____________________________
(1) President, director, gerent, etc.»
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«ANNEX V
Criteris de priorització
Puntuació màxima

1r
a)

b)

Característiques del proponent:
Programes presentats per nous beneficiaris.

45 punts
20 punts

Entitats associatives prioritàries o les seves entitats de base, o cooperatives i altres entitats
associatives agroalimentàries (SAT, societats mercantils sempre que més del 50% del seu capital
social pertanyi a cooperatives o SAT).

7 punts

Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions
d’origen protegides víniques, així com a les seves associacions.

6 punts

Organitzacions de productors vitivinícoles reconegudes per als productes que esmenta l’annex II.
En cas que sigui una forma reconeguda en el punt anterior, no és acumulatiu.

5 punts

Associacions participades majoritàriament (més d’un 50%): per productors dels productes que
esmenta l’annex II, sigui directament o a través de societats, i que no preveu el primer punt
d’aquest apartat.

3 punts

c) Certificacions mediambientals.
d)

Beneficiaris que siguin productors.
2n Característiques del programa:

3 punts
15 punts
45 punts

a)

Programes que tinguin com a objectiu un nou país.

20 punts

b)

Mercat de destinació dels programes.

10 punts

c) Abast i cobertura del programa.
3r
a)

Interès per a la comunitat autònoma:
Criteri a decidir per cada comunitat autònoma segons les seves prioritats regionals.

Valoració total general.

1r

15 punts
10 punts
10 punts
100 punts

Característiques del proponent.

a) Programes presentats per nous beneficiaris (20 punts), entenent com a tals
els que no hagin participat mai o els programes dels quals mai hagin format part de
la llista de selecció proposada per la Comissió Nacional de Selecció de Programes,
de l’article 10, des de l’exercici FEAGA 2018.
b) Priorització dels sol·licitants (màxim 7 punts):
Entitats associatives prioritàries reconegudes per al sector del vi (incloses les
multisectorials) d’acord amb el Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es
despleguen els requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats
associatives prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional
d’entitats associatives prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de
foment de la integració de cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter
agroalimentari. Així mateix, es prioritzen les seves entitats de base. També es
prioritzen les entitats associatives prioritàries regionals o figures anàlogues
regulades en l’àmbit autonòmic, així com les seves entitats de base (reconegudes
també per al sector del vi). (7 punts). Cooperatives i altres entitats associatives
agroalimentàries (SAT, societats mercantils sempre que més del 50% del seu capital
social pertanyi a cooperatives o SAT). (7 punts).
Òrgans de gestió i representació de les indicacions geogràfiques protegides i
denominacions d’origen protegides víniques, així com les seves associacions (6
punts).
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Organitzacions de productors vitivinícoles reconegudes per als productes que
esmenta l’annex II. En cas que sigui una forma reconeguda en el punt anterior, no
és acumulatiu (5 punts).
Associacions participades majoritàriament (més d’un 50%): per productors dels
productes que esmenta l’annex II, sigui directament o a través de societats, i que no
preveu el primer punt d’aquest apartat (3 punts).
c) Certificacions mediambientals. Es prioritzen els sol·licitants amb
instal·lacions que disposen de certificació mediambiental (màxim 3 punts):
Segons el Reglament comunitari EMAS (Reglament (CE) núm. 1221/2009) o la
norma ISO 14.001. 2 punts.
Certificat Wineries for Climate Protection. 1 punt.
Aquestes certificacions s’han d’acreditar i aportar juntament amb la sol·licitud.
d) Beneficiaris que siguin productors vinícoles: entenent com a tals els que,
independentment de la seva forma jurídica, siguin elaboradors de vi (en
comercialitzin o no) (15 punts).
2n Característiques del programa.
a) Programes que tinguin com a objectiu un nou tercer país (màxim 20 punts):
entenent com a tals els programes que mai no hagin format part de la llista de
selecció proposada per la Comissió Nacional de Selecció de Programes, de l’article
10, des de l’exercici FEAGA 2018.
En el cas dels programes multipaís, la puntuació es reparteix de manera
proporcional al percentatge de pressupost destinat als nous tercers països.
b) Destinació dels programes (màxim 10 punts):
Els 10 punts es reparteixen segons el grup o els grups de països de l’annex III
als quals pertanyin les destinacions escollides per acomplir els programes. El
repartiment de la puntuació es fa sobre la base del percentatge (en tant per un) de
pressupost destinat als grups de països prioritaris esmentats, i s’assigna la puntuació
de la manera següent, segons que correspongui:
% del grup 1 x 10 +% del grup 2 x 5 +% del grup 3 x 2,5 = Puntuació per destinació
dels programes
c) Abast i cobertura del programa (màxim 15 punts):
La puntuació es concedeix de la manera següent:
– 7,5 punts en funció de l’abast i la cobertura en termes d’activitats previstes.
S’atorguen les puntuacions següents: dues activitats = 2,5 punts, tres activitats = 5
punts, quatre o més activitats = 7,5 punts,
– 7,5 punts en funció de l’abast i la cobertura en termes de públic objectiu
(nombre de contactes previstos, etc.) entenent per públic objectiu: consumidor,
distribuïdor-supermercat, distribuïdor-majorista, distribuïdor-detallista especialitzat,
distribuïdor-restaurant, importadors, líders d’opinió-periodistes, líders d’opinióexperts gastronòmics i escoles d’hostaleria i restauració. S’atorguen les puntuacions
següents: dos destinataris = 2,5 punts, tres destinataris = 5 punts, quatre o més
destinataris = 7,5 punts.
3r Interès per a la comunitat autònoma. Criteri a decidir per la comunitat
autònoma (màxim 10 punts).
Només són aplicables els criteris que estiguin basats en una estratègia territorial
per al sector del vi, compatible amb l’estratègia i els objectius previstos en el
Programa nacional de suport presentat a la Comissió Europea pel Regne d’Espanya.
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A més, han de complir el que estableix l’article 11.2 del Reglament delegat (UE)
2016/1149 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016, en particular han de ser objectius
i no discriminatoris i no poden estar vinculats amb la ubicació territorial del beneficiari
o les seves instal·lacions ni anar en contra de les prioritats establertes per la
Comissió per a la mesura de promoció.
En el cas dels organismes públics d’àmbit nacional el criteri a decidir per la
comunitat autònoma no és aplicable.»
Trenta-sis. Es modifica la nota a peu de pàgina (4) de l’annex XIII, que queda
redactada de la manera següent:
«(4) Exclusivament comunitats autònomes de Galícia, País Basc, Canàries, La
Rioja i les comunitats autònomes que apliquin barems estàndard de costos unitaris
i incloguin l’acció.»
Trenta-set.
a)
b)
1
2

4
1

2

2

2

3

2

L’annex XXI queda modificat de la manera següent:

Se suprimeix el criteri 1.3.
Els criteris 1.4.2, 2.1, 2.2 i 2.3 queden modificats de la manera següent:

Certificat Wineries for Climate Protection.
Priorització de les operacions amb inversions orientades a l’increment de l’eficiència energètica,
sempre que això superi el 30% de l’import de la inversió en el moment de la sol·licitud. En tots els
casos, el sol·licitant ha d’aportar un certificat emès per un expert independent que acrediti un estalvi
energètic mínim del 15% en els conceptes afectats per la inversió. Als efectes de la valoració
d’aquest criteri, s’entenen inclosos exclusivament els conceptes que detalla el subapartat II d’aquest
apartat.
Priorització de les operacions amb inversions en ús d’energies renovables exclusivament per al seu
propi consum, sempre que això superi el 20% de l’import de la inversió en el moment de la sol·licitud.
Als efectes de la valoració d’aquest criteri, s’entenen inclosos exclusivament els conceptes que
detalla el subapartat III d’aquest apartat.
Priorització de les operacions amb inversions en valoració, tractament i/o gestió de residus i/o
depuració d’efluents líquids, sempre que això superi el 20% de l’import de la inversió en el moment
de la sol·licitud.

Trenta-vuit.

1-5
1-16

1-16

1-16

L’annex XXII queda redactat de la manera següent:
«ANNEX XXII
Ponderació de criteris de prioritat
Criteris de prioritat
Priorització de sol·licitants

Comunitat autònoma
1.1

Andalusia.
Aragó.
Astúries (Principat d’).
Balears (Illes).
Canàries.
Cantàbria.
Castella-la Manxa.
Castella i Lleó.
Catalunya.
Comunitat Valenciana.

7
1
1
1
1
1
8
1
1
1

1.2

1.4

1.2.1 1.2.2

1.4.1 1.4.2

6
7
7
5
6
6
7
7
7
7

2
3
4
1
6
1
6
7
1
1

2
1
1
3
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Priorització d’operacions

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1
10
4
5
5
4
3
5
6
4

3
1
2
3
2
2
2
1
23
3

3
3
4
2
4
4
1
4
3
4

6
3
6
6
6
6
5
6
5
6

1
3
3
4
4
4
2
4
3
3

9
10
13
12
15
13
11
15
11
13

9
10
13
12
15
13
11
15
11
13

9
10
13
11
15
11
12
15
11
13

3
1
3
5
5
5
2
3
5
5

6
4
5
6
1
5
6
1
3
6

2.6
2.6.1 2.6.2 2.6.3

9
10
13
10
15
11
11
15
11
13

9
10
10
8
10
10
5
10
1
10

3
3
3
3
3
3
3
3
1
3

2.7

2.8

9
10
2
8
1
3
10
3
11
2

5
6
2
4
1
2
1
1
2
1

2.9 2.10

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

8
7
5
1
1
6
5
1
4
3
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Criteris de prioritat
Priorització de sol·licitants

Comunitat autònoma
1.1

Extremadura.
Galícia.
Madrid (Comunitat de).
Múrcia (Regió de).
Navarra (Comunitat
Foral de).
País Basc.
Rioja (La).

1.2

1.4

1.2.1 1.2.2

1.4.1 1.4.2

Priorització d’operacions

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.6.1 2.6.2 2.6.3
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Disposició transitòria primera. Mesures de suport a la promoció en mercats de tercers
països.
Aquest Reial decret no és aplicable a les sol·licituds de la mesura de suport a la
promoció en mercats de tercers països presentades abans del 15 de gener de 2019, a les
quals se’ls ha d’aplicar la secció primera del capítol II del Reial decret 1363/2018, de 2 de
novembre, en la seva redacció anterior.
Disposició transitòria segona. Mesures de suport a la reestructuració i reconversió de
vinyes.
Aquest Reial decret no és aplicable a les sol·licituds de la mesura de suport a la
reestructuració i reconversió de vinyes presentades abans de la seva entrada en vigor, a
les quals se’ls ha d’aplicar la secció segona del capítol II del Reial decret 1363/2018, de 2
de novembre, en la seva redacció anterior.
Disposició transitòria tercera.

Mesures de suport a les inversions.

Aquest Reial decret no és aplicable a les sol·licituds de la mesura de suport a les
inversions presentades abans de l’1 de febrer de 2020, a les quals se’ls ha d’aplicar la
secció quarta del capítol II del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, en la seva
redacció anterior.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 25 d’octubre de 2019.
FELIPE R.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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