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NORMATIVA BÀSICA

• Reglament (UE) 1308/2013 pel qual es crea una
organització comuna de mercats dels productes agraris

• RD 5/2018 del MAPAMA, per a l’aplicació de les mesures
del Programa de recolzament 2019-23 al sector vitivinícola

• Resolució ARP/xx/2018 , per la qual es convoquen els
ajuts a les inversions per la millora de la producció o
comercialització de productes vinícoles i desenvolupament
de nous productes, processos i tecnologies vinícoles



OBJECTE I OBJECTIUS

• OBJECTE DE L’AJUT
Foment de projectes d’inversió a Catalunya destinats a la
millora dels processos de transformació, o comercialització de
productes vinícoles del territori estatal inclosos a l’annex VII,
part II del R(UE) 1308/2013

• OBJECTIU DELS PROJECTES
Les operacions incloses al projecte objecte de l’ajut hauran de
contribuir com a mínim a 1 objectiu “estratègic” i varius dels
“generals” establerts a normativa reguladora



PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones físiques o jurídiques que siguin titulars
responsables de l’activitat i productes que fomenta l’atorgament
de l’ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions, i
compleixen els següents requisits:

•Tinguin activitat de producció o comercialització en el moment de 
presentar la sol·licitud o bé l'iniciïn amb el projecte presentat
•No limitació dimensió (sí diferent intensitat d’ajut)
•Compleixen normes mínimes de medi ambient, seguretat laboral, registres 
•Viables econòmicament i no estar en situació de crisi
•Estar al corrent obligacions SS, HP, GC, i reintegrament subvencions
•Si activitat comercialització ->80% mínim facturació darrer any provinents 
comercialització productes objecte de l’ajut
•També:

•Les organitzacions de productors vitivinícoles s/R(UE)1308/2013
•Les associacions de 2 o més productors amb PJ
•Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries



CARACTERÍSTIQUES I FINANÇAMENT

• Finançat íntegrament pel FEAGA
• Màxim previst pel conjunt EE i per tot el període 2019-

2023 de 280 M€
• Les operacions es realitzaran com a màxim en 2 

exercicis (en el 1r mínim 50% despesa aprovada) i 
consecutius a l’exercici de la sol·licitud. 

• No inici de les inversions abans sol·licitud



ALTRES REQUISITS ADMISSIBILITAT

Les sol·licituds hauran de complir els següents requisits: 
• Caldrà definir clarament les accions, conceptes de despesa, i els objectius 

estratègics i generals pretesos
• Cal coherència entre les estratègies proposades pels sol·licitants i els objectius 

pretesos
• Cal complir la moderació de costos de totes les despeses . Els costos màxims 

subvencionables amb el RD, no eximeixen de l'avaluació dels preus de mercat de 
les operacions
El control de la moderació de costos es podrà realitzar mitjançant:

• Costos de referència
• Comitè d'avaluació
• Comparació de diferents proveïdors-> Factures proformes cal :

• Claredat de conceptes per poder  comparar les ofertes
• No vinculacions empreses 
• Elegir la més econòmica o justificar de forma consistent, la no elecció de  l'oferta 

més avantatjosa o la inexistència de suficients proveïdors. 



ESTRATÈGIA CONTRA EL FRAU I LES 
IRREGULARITATS EN LA GESTIÓ DELS 

FONS EUROPEUS



2. DEFINICIONS (II)

Una irregularitat és un frau 
solament si hi ha 

INTENCIÓ

És el component d’engany intencional el que disting eix el frau de la irregularitat
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3. CONSEQÜÈNCIES DE LES IRREGULARITATS I EL FRAU 

� Conseqüències de les irregularitats: 
� Denegació o revocació i reintegrament de l’import percebut 

indegudament amb els interessos de demora

� Conseqüències del frau (irregularitat intencionada): 
� Expedient d’infracció administrativa: en el cas que la quantitat 

defraudada sigui inferior als 4.000 €
� Exclusió del programa
� Processament penal (delicte de frau): en el cas que la quantitat 

defraudada sigui superior als 4.000 €



INCOMPATIBILITATS

• No es poden acumular amb cap altre ajut 
concedit per la mateixa finalitat, a partir de l’1 
de juliol de 2018



TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS

• Subvenció directa
• No establerta inversió màxima
• Subvenció màxima 40% inversió si és PIME

20% intermèdies
10% GE

• Segons disponibilitats pressupostàries i criteris 
prioritat



Declaració de PIME

• Document molt important per definir la intensitat de l’ajut en funció de la 
dimensió de l’empresa: PIME, intermèdia o Gran Empresa

• Paràmetres que es valoren: 
• Nombre efectius (UTA) 
• Volum de negoci (euros)
• Balanç general (euros)

• La complexitat per complimentar-lo està en funció de la complexitat accionarial 
de l’empresa

• Aspectes a tenir en compte:
• 3 Tipus d’empreses:

• Autònoma: menys 25% capital -> solament comptes empresa sol·licitant
• Associada: entre 25% i -50% capital -> comptes empresa sol·licitant + comptes proporcionals de les 

empreses associades 
• Vinculada: més+50% capital -> comptes empresa sol·licitant + total comptes de les empreses vinculades

• La declaració s’omple a partir de les dades de les empreses associades o 
vinculades amb l’empresa sol·licitant
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CRITERIS DE PRIORITAT I D’ATRIBUCIÓ

• CRITERIS DE PRIORITAT
• Característiques sol·licitant: fins a 30 punts
• Característiques del projecte: fins a 70 punts
• L’Estat estableix criteris i intervals puntuació i cada 

comunitat autònoma pondera puntuació específica.
• S’entendran incloses una relació de conceptes 

subvencionables solament si les operacions estan 
orientades a :

• Inversions en comercialització > 30%
• Inversions en eficiència energètica > 30%
• Inversions en energies renovables consum propi > 20%
• Inversions en implantació indústria 4.0 > 30%



TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ (1/3)

• Procediment de concurrència competitiva
• Puntuació mínima = 20 punts
• El DARP puntuarà els expedients en funció dels criteris de prioritat 

establerts a nivell de l’Estat i ponderats per cada  comunitat 
autònoma i enviarà màxim l’1/05 de c/any (tret del 1r any que serà 
desprès de 3 mesos tancament sol·licituds)->

-> passarà la llista provisional a la DG d’Indústries del MAPAMA , que 
elaborarà una proposta de llista definitiva amb exp. de totes les  CA->
-> que sotmetrà a l’informe vinculant de la Comissió Sectorial del 
MAPAMA  que, en funció de les disponibilitats pressupostaries de 
l’exercici pressupostari del FEAGA, decidirà la llista definitiva



TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ (2/3)
• Elaboració llista definitiva i ajuts:

• Els fons disponibles s’assignaran a les millors sol·licituds de cada CA proporcionalment 
a l’import d’ajut demanat per cada CA en el 1r exercici . En el 2n exercici s’assignarà 
la quantia corresponent a la 2a anualitat de les operacions de biennals (de 2 anys).

• Si no hi ha disponibilitats per aprovar tots els expedients elegibles proposats per les 
CA, es podran reduir fins a 10 punts els “%” d’ajut art . 72 del RD fins a cobrir 
com a mínim el 50% de sol·licituds d’ajut elegibles  proporcionalment l’import 
sol·licitat elegible de l’ajut de cada CA

• Exemple:
Disponible ESP 2019 =                                   56.000.000€ (a)
Subv generada totes les CA=                       150.000.000€ (b)
Total subv admisible sol·licitada a CAT=         15.000.000€ (c)
% que correspondrà a la CA= (c/b)*100 =                   10% (d) 
Ajut que correspondrà a la CA = (a)*(d) =             5.600.000 €

• Pel 2020, del disponible (56.000.000€), caldrà descomptar, el compromès de la segona 
anualitat dels projectes aprovats, la part de l’ajut dels projectes de la nota de tall, i afegir l’alliberat 
de l’exercici 2020 i 2019 per renúncies i desistiments, 



TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ (3/3)

• Elaboració llista definitiva i ajuts:
• En cas d’empat -> es prioritzaran les sol·licituds amb + puntuació projecte, i si 

persisteix les que tinguin més puntuació en criteris concrets
• En el cas de la sol·licitud que marca la nota de tall a c/CA , entre les aprovades i les 

no aprovades, el pressupost que no es pugui pagar amb recursos de l’exercici financer 
en qüestió, se li assignarà el de l’exercici següent.

• Els imports alliberats per desistiments, renúncies o modificacions passaran a la 
següent convocatòria.

• El DARP resoldrà com a màxim a partir de 6 mesos desprès de la data 
d’acabament de la presentació de les sol·licituds. En cas de silenci, és negatiu

• Els beneficiaris hauran de comunicar en els 15 dies següents a la notificació de 
l’ajut , l’acceptació ajut i dipositar una garantia del 15% de l’ajut atorgat, que 
recuperarà si acredita



• 1 fase per la tramitació concessió
• Presentació sol·licituds electròniques:  

https://web.gencat.cat/ca/tramits
Data màxima presentació abans de l’1/02/cada any menys el 1r que serà 3        
mesos desprès que entri en vigor RD, fins al 16/04/ 2018 inclòs.

• CA on es realitza la inversió en el cas d’inversions realitzades en 
establiments de la pròpia CA

• CA on radica la seu social de l’empresa en el cas d’inversions de 
comercialització (desvinculades físicament del celler) a altres CA, 
resta EE, UE 

• L'admissibilitat o desistiment es notificaran individualment per 
mitjans telemàtics 

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ (1/3)



SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ (2/3)

Sol·licitud electrònica que inclourà: 
• Formulari de la sol·licitud

– Dades identificatives (dades bancàries)

• Informació tècnico-econòmica
A) Enquesta d’elegibilitat 
B) Enquesta de valoració
C) Informació econòmica, financera i social i dates execució projecte
D) Pressupost inversions
E) Dates execució del projecte
F) Memòria 

• Informació complementària
– Informació comercial i tècnica (objectius generals i estratègics)
– Descripció inversions
– Justificació Necessitat  inversió

• Quadre pressupostos
– Quadre excel amb el detall dels pressupostos  de les inversions previstes , assenyalant  aquelles 

que s’emparin en els criteris de prioritat establerts en  l’Annex XX del RD 5/2018



SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ (3/3)

Sol·licitud electrònica que inclourà: 
• Altra documentació

• Projecte de l’operació d’inversió 
• Comptes anuals i altra doc. relacionada
• Factures proforma
• Declaració PIME si empresa <750 treballadors o < 200M€ volum negoci
• Certificat de l’acord de l’òrgan competent de r3esalitzar l’ajut (en cas de PJ i no 

administrador únic)
• Plànols construccions/instal·lacions (Inclou localització geogràfica projecte) 

Compliment normativa mediambiental, higiene i benestar animal
• Permís d’obres
• Documentació acreditativa dels criteris d’elegibilitat i valoració 



COMPROMISOS PERSONES BENEFICIÀRIES

• Comunicar altres ajuts
• Facilitar informació requerida
• Mantenir l’activitat durant 5 anys des del pagament
• No fer canvis substancials inversió durant 5 anys des del 

pagament 
• Comunicar acceptació ajut als 15 dies



MODIFICACIONS INVERSIÓ APROVADA
• Cal comunicar abans de l’1/02/exercici FEAGA sol·licitud pagament totes les modificacions , i 

autoritzar menys:
• Canvi de marca o de proveïdor si no es redueixen característiques tècniques; o nombre de barriques 

si es manté capacitat total i característiques. No podrà augmentar l’import TOTAL inversió.
• Compensacions -increment o disminució del 20%- entre accions (ART 33.1 del R(UE) 2016/1149)

• Cal que totes les modificacions:
• Compleixin tots els requisits: objectius estratègics o generals, admissibilitat i priorització, moderació 

costos, etc.
• Estiguin degudament justificades

• NO s’admetrà: 
• El canvi de beneficiari (tret del resultant d’una fusió, compra-venda, o canvi de PJ)
• El canvi de localització de les inversions
• No suposin el trasllat dels pagaments a un altre exercici
• No suposin una reducció superior al 40% de la inversió
• La modificació del calendari d’execució i justificació de les inversions

• Les modificacions no informades, no autoritzades o que no compleixin requisits no seran subvencionables. 
• Les modificacions posteriors a la certificació seguiran el mateix criteri
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JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT INVERSIONS

• Termini màxim justificació en 2 exercicis FEAGA
• El pagament s’ha de realitzar als 12 mesos des de la data de la 

sol·licitud del pagament

• La justificació del beneficiari abans del 30/04 de cada exercici i cal 
presentar “Sol·licitud pagament” , que contingui 
• Memòria execució valorada 
• Declaració no sol·licitud o cobrament altres ajuts  
• Compte bancari
• Si compra edificis certificat taxador 
• Factures + justificants pagament 
• Acreditació estar al corrent obligacions HP/SS/Generalitat 

Catalunya/reintegrament ajuts
• Altres requeriments: disposar dels registres requerits i permisos

• Caldrà una execució mínima del 60% de la inversió inicial aprovada



INVERSIONS   SUBVENCIONABLES

• Es consideraran subvencionables:
a) Construcció, adquisició o millora de bens immobles
b) Compra de maquinària nova i equips
c) Despeses generals vinculades a les despeses a) i b) (no la d)) com honoraris 
arquitectes, enginyers i assessors, així com estudis de viabilitat, tot limitat al 8% de 
les despeses inversió 
d) Compra o desenvolupament de “suports” lògics d’ordinador i l’adquisició de 
patents, llicències, drets d’autor i el registre de marques col·lectives

• No es pagarà per sobre dels límits establerts en el RD
• No es consideraran subvencionables les despeses establertes com a 

tals en el RD 



Gràcies per la seva atenció



www.gencat.cat


