
Ajuts  a les inversions del sector vitivinícola
PASVE 2019-2023

Barcelona,  17 de desembre de 2019
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QUADRE RESUM AJUTS PASVE 2019-23

Expedients Import certificat Import ajut pagat Ajut no pagat

38 19.992.788,94 €  5.978.826,46 €     418.213,60 €       

Pagats 2019

Expedients Inversió 2019 Ajut 2019 Inversió 2020 Ajut 2020 Import Inversió total Import ajut total

Concessió 40 22.500.483,63 €  6.599.478,44 €     9.603.485,28 €    3.003.659,90 €    32.103.968,91 €          9.603.138,34 €  

Acceptacions 37 21.525.521,83 €  6.306.989,90 €     9.176.055,04 €    2.875.430,83 €    30.701.576,87 €          9.182.420,73 €  

CONCESSIÓ 2018

Expedients Inversión 2020 Subv 2020 Inversió 2021 Subv 2021 Import Inversió total Import ajut total

Concessió + acceptacions 33 11.534.572,07 €  3.409.210,35 €     3.631.149,11 €    1.107.449,53 €    15.165.721,18 €          4.516.659,88 €  

CONCESSIÓ 2019



QUADRE CRONOGRAMA AJUTS PASVE 2019-23
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CONVOCATÒRIA REIAL DECRET

1a convocatòria 

2018
RD5/2018

2a convocatòria 

2019
RD5/2018

3a convocatòria 

2020
RD1363/2018

4a convocatòria 

2021
RD1363/2018 - RD608/2019

5a convocatòria 

2021
RD1363/2018 - RD608/2019

CONVOCATÒRIA
TERMINI MÀX. 

SOL·LICITUDS
CONCESSIÓ

TERMINI MÀX. SOL. 

MODIFICACIÓ

TERMINI MÀX. SOL. 

PAGAMENT
PAGAMENT

1a convocatòria 

2018
13/01/2018-16/04/2018 11/2018

1ra anualitat - 31/01/2019 1ra anualitat - 30/04/2019 1ra anualitat - 15/10/2019

2a anaulaitat - 31/01/2020 2a anaulaitat - 30/04/2020 2a anaulaitat - 15/10/2020

2a convocatòria 

2019
17/04/2018 - 31/01/2019 07/2019

1ra anualitat - 31/01/2020 1ra anualitat - 30/04/2020 1ra anualitat - 15/10/2020

2a anaulaitat - 31/01/2021 2a anaulaitat - 30/04/2021 2a anaulaitat - 15/10/2021

3a convocatòria 

2020
01/02/2019 - 31/01/2020 07/2020

1ra anualitat - 31/01/2021 1ra anualitat - 30/04/2021 1ra anualitat - 15/10/2021

2a anaulaitat - 31/01/2022 2a anaulaitat - 30/04/2022 2a anaulaitat - 15/10/2022

4a convocatòria 

2021
01/02/2020 - 31/01/2021 07/2021

1ra anualitat - 31/01/2022 1ra anualitat - 30/04/2022 1ra anualitat - 15/10/2022

2a anaulaitat - 31/01/2023 2a anaulaitat - 30/04/2023 2a anaulaitat - 15/10/2023

5a convocatòria 

2021
01/02/2021 - 31/01/2022 07/2022 única anualitat - 31/01/2023 única anualitat  - 30/04/2023 única anualitat - 15/10/2023



CRONOGRAMA

15/10/19 
Pagaments
1a conv. 

Fi 1a conv. 
16/04/2019
Inici 2a conv. 
17/04/2018

1a conv. 

1a conv. RD 5/2018, de 12 de gener
2a conv. RD 5/2018, de 12 de gener
3a conv. RD 1363/2018, de 2 de novembre
4a conv. RD 1363/2018 i RD 608/2019
5a conv. RD 1363/2018 i RD 608/2019

2a conv. 3a conv. 

4

4a conv. 5a conv. 

15/10/19 
Pagaments
1a i 2a 
conv.

15/10/19 
Pagaments
2a i 3a 
conv.

15/10/19 
Pagaments
3a i 4a 
conv.

15/10/19 
Pagaments
4a i 5a 
conv.

Fi 2a conv. 
31/01/2019
Inici 3a conv. 
01/02/2019

Fi 3a conv. 
31/01/2020
Inici 4a conv. 
01/02/2020

Fi 4a conv. 
31/01/2020
Inici 5a conv. 
01/02/2021

Fi 5a conv. 
31/01/2022

Totes les modificacions s’han de comunicar 
abans del 01/02 de l’any FEAGA que s’hagin 
executat



PROGRAMA JORNADA

• Concessió (3a convocatòria)
• Elegibilitat

• Priorització

• Certificació (1a, 2a i 3a convocatòria)
• Tràmit modificació Inversió aprovada

• Justificació i pagament de les inversions

• 4a convocatòria
• Normativa d’aplicació

• Principals diferències en relació a anteriors convocatòries

• Controls
• Intervenció Delegada ajuts UE

• Missions UE
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PROGRAMA JORNADA

• Concessió (3a convocatòria)

• Elegibilitat

• Priorització
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NORMATIVA BÀSICA

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

• RD 1363/2018 del MAPA, per l’aplicació de les mesures
del Programa de recolzament 2019-23 al sector vitivinícola

• Resolució ARP/273/2018, per la qual es convoquen els

ajuts a les inversions per la millora de la producció o

comercialització de productes vinícoles per als anys 2019 a

2023.
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TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ:
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.

• OBJECTIUS DELS PROJECTES

Les operacions incloses al projecte objecte de l’ajut hauran de contribuir com a 

mínim a 1 objectiu “estratègic” i varis dels “generals” establerts a normativa 

reguladora.
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PRINCIPALS DIFERÈNCIES

Modificacions RD 5/2018 de 12/01, s/nou RD 1363/2018 de 2/11

Han afegit el text en blau:

• Anexo XVIII. Relación no exhaustiva de objetivos generales de las operaciones de la

medida de Inversiones.

3. Inversiones directamente relacionadas con la comercialización de productos vitivinícolas:

a) Inversiones en establecimientos de presentación y venta:

i. Obra civil, incluida la urbanización exterior (construcción de nuevos inmuebles, mejora de

inmuebles o adquisición de inmuebles). En relación a la urbanización exterior, sólo incluye

la explanación y urbanización cuando se proyecte también una superficie nueva

construida, entre el límite de la parcela y el establecimiento.

b) Inversiones en almacenes, centros logísticos y oficinas comerciales:

i. Obra civil, incluida la urbanización exterior (construcción de nuevos inmuebles, mejora 

de inmuebles o adquisición de inmuebles). En relación a la urbanización exterior, sólo incluye 

la explanación y urbanización cuando se proyecte también una superficie nueva construida, 

entre el límite de la parcela y el establecimiento
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TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ: 
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

• No es poden acumular amb cap altre ajut concedit mateixa finalitat
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TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ: 
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 la 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:

• Comparació de diferents proveïdors-> Pressupostos cal:
• Claredat de conceptes per poder comparar les ofertes

• Comparables entre sí, i detall suficientment

• 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. 

Tornar
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TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ: 
CRITERIS DE PRIORITAT I D’ATRIBUCIÓ

• CRITERIS DE PRIORITAT

• L’Estat estableix criteris i intervals puntuació i cada 
comunitat autònoma estableix puntuació específica.

• Característiques sol·licitant: fins a 30 punts

• Característiques del projecte: fins a 70 punts

• Per alguns criteris s’estableix una relació de conceptes 
subvencionables solament si representen un % mínim 
del total d’inversions i 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%

Es gestionarà mitjançant el quadre de pressupostos.
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PRINCIPALS DIFERÈNCIES

Modificacions RD 5/2018 de 12/01, s/nou RD 1363/2018 de 2/11

Anexo XXI Criterios de prioridad

• S’ha afegit el text en blau:

1) -Criteri 1.5 Priorización de empresas que tengan implantados sistemas de pago por uva por calidad para 

la totalidad de los pagos como mínimo durante los tres años anteriores a la fecha de solicitud. Será 

acreditado mediante la aportación de normes de vendimia aprobadas por acuerdo de asamblea, junta 

rectora u órganos de la empresa o cualquier otro documento válido en derecho. No se consideraran dentro 

de este criterio los parámetros de calidad recogidos en pliegos de condiciones de Denominaciones de 

Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, ya que resultan de obligatorio cumplimiento a los operadores 

voluntariamente acogidos.
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NOVA

2) -Criteri 2.1 Priorització de les operacions amb inversions orientades a l’increment de l'eficiència 

energètica, sempre que es superi el 30% de l’import de la inversió en el moment de la sol·licitud. En tots 

els casos, el sol·licitant haurà d’aportar un certificat emès per un expert independent que acrediti un 

estalvi energètic mínim del 15% en els conceptes afectats per la inversió. A efectes de la valoració 

d’aquest criteri, s’entendran inclosos exclusivament els conceptes que es detallen en el subapartat II 

d’aquest apartat.

• S’ha modificat el text en blau:

3) II. Priorización de las operaciones con Inversiones orientadas al incremento de la eficiencia 

energética.

Motores eléctricos de alta eficiencia energética, per: Cualquier máquina con motor eléctrico de alta 

eficiencia energética.
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TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ: 
CRITERIS DE PRIORITAT 1.5 (1/3)

Criteri 1.5: Priorització empreses que tinguin implantat sistemes de qualitat

Passes a seguir per comprovar el criteri 1.5:

1. Verificar que l’empresa estigui adherida a una DO (RVC i/o documentació facilitada per l’empresa)

2. Segons instruccions del MAPA per poder puntuar el criteri 1.5, l’empresa ha de justificar, mitjançant les 
normes de verema aprovades per acord d’Assemblea, Junta Rectora o òrgans de l’empresa i factures 
dels 3 anys anteriors a la data de sol·licitud, que té implantat un sistema de pagament del raïm per 
qualitat més enllà dels criteris especificats en els Plecs de condicions de la pròpia DO.       

El MAPA també ha especificat que “una penalització per no reunir els estàndards bàsics establerts, no es 
pot considerar pagament per qualitat”.

3. Plecs de condicions de les diferents DO:

- Als plecs de condicions de les DO revisats a la 1ª convocatòria no s’estableix cap paràmetre de 
qualitat a excepció del grau alcohòlic potencial mínim (%vol) i rendiments (kg/ha).

- En canvi, el plec de condicions de la DO Cava estableix, el grau alcohòlic potencial mínim (%vol), els 
rendiments (kg/ha) i, a més, l’àcid glucònic: “el raïm ha de tenir un bon estat sanitari, de manera que el 
contingut d’àcid glucònic en el vi base no sobrepassi els 600mg/l. A partir d’aquest valor, no es 
qualificaran les partides com vi base Cava”
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TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ: 
CRITERIS DE PRIORITAT 1.5 (2/3)

4. En quin cas es puntua? Quan les empreses:

- Especifiquen clarament en les seves normes de verema que es bonifica per 
qualitat i ho justifiquen amb factures on es veu que la mateixa varietat té 
preus diferents. Segons les directives del MAPA queden exclosos els 
pagaments per edat de la vinya.

- En les seves normes de verema demostren ser més restrictives que les DO.

ex. DO Cava (estableix un màxim d’àcid glucònic de 0,6 g/l)

A les normes de verema de l’empresa s’estableix aquesta classificació: 

Q1: <0,4 g/l glucònic:

Amb bonificació.

- Paguen en funció de la recollida a mà o a màquina. 
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TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ: 
CRITERIS DE PRIORITAT 2.1 (3/3)

Criteri 2.1: Priorització de les operacions amb inversions orientades a 
l’increment de l'eficiència energètica, sempre que es superi el 30% de 
l’import de la inversió en el moment de la sol·licitud.

Comprovació:

• El sol·licitant:
1) ha assenyalat en el quadre de pressupostos el criteri 2.1.

2) Ha aportat un certificat emès per un tècnic independent on s’acrediti l’estalvi energètic mínim del 15%.

• El tècnic:
1) ha de comprovar que la despesa està inclosa en la llista de l’annex XXI en l’apartat II.

2) Ha de comprovar que un cop fets els descomptes (si escau) l’import d’aquest criteri és >30% de la inversió.

Tornar
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TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ

• 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. 

-> 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

• El DARP resoldrà com a màxim a partir de 6 mesos desprès de la data 

d’acabament de la presentació de les sol·licituds (31/07/2020). En cas de 

silenci, és negatiu

• Els beneficiaris hauran de comunicar en els 10 dies següents a la notificació 

de l’ajut, l’acceptació ajut.
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QUADRE PRESSUPOSTOS
• 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 XXI del RD 1363/2018

                                                                                                 NIF:

2.1 2.2 2.3 2.7 2.8 Proveïdor NIF Import Proveïdor NIF Import Proveïdor NIF Import 

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

. 0,00

Total 0,00

2.1 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.

2.2 Priorització de les operacions amb inversions en ús d'energies renovables exclusivament per a autoconsum, sempre que això superi el 20% de l'import de la inversió en el moment de la sol·licitud.

2.3 Priorització de les operacions amb inversions en valorització, 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.

2.7 Priorització de les operacions que s'orientin a la comercialització en un percentatge pressupostari major o igual al 30%.

2.8 Priorització de les operacions d'inversió destinades a la implantació de la indústria 4.0 (indústria connectada).

Descripció de les 

inversions 

Criteri de prioritat 2

Import 

seleccionat

3.Data en què s'haurà executat i pagat l'actuació que aquí s'indica. La data ha de ser 30/04/2021 o bé 30/04/2022. En cas que la inversió finalitzi el 30/04/2022, serà necessari que almenys el 50% de la mateixa es justifiqui el 30/04/2021. Recordem que no s'autoritzaran modificacions de 

calendari que suposin el trasllat d'import d'ajut entre anualitats.

2. Criteris de prioritat: l'empresa ha de marcar amb una X les proformes que s'emparin en algun dels criteris de prioritat establerts en l'Annex XXI del RD 1363/2018: 

Data 

d'execució 

(30/04/2021 o 

30/04/2022)

Número de 

pressupost 

seleccionat

Proveïdor 

seleccionat

1. D'acord amb l'article 65.2.a) del RD 1363/2018, de 2 de novembre, el sol·licitant haurà d’aportar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la prestació del servei o el subministrament del bé. S’haurà d’avaluar com a mínim la independència de les ofertes, 

que els elements de les ofertes siguin comparables i la claredat i el detall de la descripció de les ofertes. L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme a criteris d’eficàcia i economia, havent de justificar-se expressament l’elecció quan no recaigui en la proposta 

econòmica més avantatjosa, així com en el seu cas, la inexistència de suficients proveïdors. Aquest aspecte serà igualment aplicat quan el finalment executat no coincideixi amb l’aprovat.

Quadre de pressupostos estimatius dels treballs previstos

En aquest quadre s'han de detallar tots els pressupostos (1 o 3 segons nota 1) amb indicació de la proforma escollida (ampliar les files si s'escau). 

Pressupost 1 Pressupost 2 Pressupost 3

Dades de l’interessat 
Nom de l'empresa:

Subpartida 
1

A
1

0
5

7
/2

0
20

-D
O

4
  

GD



CARACTERÍSTIQUES I FINAÇAMENT

• 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



TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS

• Subvenció directa

• No establerta inversió màxima

• Subvenció màxima 40% inversió si és PIME

20% intermèdies

10% GE

• S/disponibilitats pressupostàries i criteris prioritat



TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ
• Elaboració llista definitiva i ajuts:

• Els fons disponibles s’assignaran a les millors sol·licituds da cada CA proporcionalment 

a l’import d’ajut demanat per c/CA en el 1r exercici. En el 2n exercici s’assignarà la 

quantia corresponent a la 2a anualitat de les operacions de bienals (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 a 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, 



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: Annex XIX del 

Reial Decret 1363/2018 “Límites máximos”. No són mòduls i cal aportar 3 proformes

• No es consideraran subvencionables les despeses establertes com a 

tals en el RD (Annex XX). 



INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES (1/4)

1) Les despeses de constitució i primer establiment.

2) La compra de terrenys i les despeses relacionades amb la mateixa (honoraris de

notari, impostos i similars).

3) La compra d'edificis que vagin a ser enderrocats. Si la compra d'un edifici és objecte

d'ajuda, el valor del terreny construït, i el del que envolta l'edifici, valorat per tècnic

competent, no es considera subvencionable.

4) La compra d'edificis o locals si els mateixos han estat subvencionats en els últims deu

anys. Per a això s'adjuntarà declaració de les subvencions rebudes per l'edifici o el local

durant els últims deu anys. Tampoc no seran subvencionables les inversions en

reformes de locals que haguessin estat subvencionades anteriorment per les

administracions públiques i no hagin transcorregut cinc anys des del seu acabament.



INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES (2/4)

5) Treballs o inversions començats o realitzats, llevat dels següents, anteriors a un any de la data de

sol·licitud:

a) Honoraris tècnics, despeses d'estudis de viabilitat econòmica, tècnica, geotectònica, de mercat, i similars, l'adquisició

de patents i llicències, i despeses relacionades amb els permisos i assegurances de construcció. No tindran la

consideració de despeses auxiliables les taxes o altres impostos.

b) Provisió de materials de construcció i encàrrec o compra de maquinària, fins i tot el subministrament, però no el

muntatge, instal·lació i prova.

En les sol·licituds presentades els anys 2013 i 2014 el termini serà com a màxim a partir del 19 de juliol del 2013.

6) Obres d'ornamentació i equips d'esbarjo llevat d'en les inversions en les quals es prevegin

activitats de comercialització, en el cas dels quals són auxiliables, les despeses previstes amb

finalitats didàctiques o comercials (sales de tast, sales de projecció, televisors, vídeos, catàlegs i

similars).

7) La compra de material amortitzable normalment en un any (ampolles, embalatges, material

fungible de laboratori i similars). Les tarimes, calaixos/caixes-tarima i caixes de camp tenen una

durada de vida superior a un any i són, per tant, auxiliables, a condició que es tracti d'una primera

adquisició o d'una adquisició suplementària, proporcional a una ampliació prevista, i que no siguin

venuts amb la mercaderia.

8) Les inversions que figurin en la comptabilitat com a despeses.



INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES (3/4)

9) La compra i instal·lació de maquinària i equips de segona mà.

10) Les despeses relatives al trasllat de maquinària ja existent fins al local o emplaçament

en el qual es realitzarà el projecte.

11) Les reparacions i obres de manteniment. No tenen la consideració de reparacions les

operacions realitzades sobre maquinària instal·lada per ampliar la seva capacitat o millorar

les seves prestacions.

12) L'impost del valor afegit (IVA) o qualsevol altre impost recuperable pel beneficiari.

13) Les edificacions destinades a habitatge.

14) Vehicles, llevat dels de transport intern a les instal·lacions.

15) Les despeses de lloguer d'equips de producció i les inversions finançades mitjançant

arrendament financer.

16) La mà d'obra pròpia ni els materials de la mateixa procedència.

17) Les despeses per transaccions financeres, interessos deutors o de demora, les

comissions per canvi de divises i les pèrdues, així com altres despeses purament

financers.

18) Les multes, sancions financeres i despeses de procediments legals.



INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES (4/4)

Altres inversions no subvencionables:

1) En l'elaboració de vins protegits per alguna figura de qualitat no seran subvencionables 

els dipòsits, maquinària o instal·lacions que no contribueixin a l'obtenció de productes de 

qualitat, tals com:
- Les premses conegudes com a contínues, en les quals la pressió és exercida per un cargol d'Arquímedes en el 

seu avenç sobre un contrapès.

- Les màquines trepitjadores d'acció centrifuga, d'eix vertical.

- Les pràctiques de preescalfament del raïm o escalfament dels mosts o dels vins en presència de brisa tendents 

a forçar l'extracció de matèria colorant.

2) La compra de bótes, llevat que siguin de nova adquisició, o suposin un augment del 

parc de bótes per increment de la capacitat de la bodega. Cal afegir més temes...

3) La construcció o adquisició de dipòsits no revestits de material inert.



PRINCIPALS DIFERÈNCIES

Modificacions RD 5/2018 de 12/01, s/nou RD 1363/2018 de 2/11

• Han afegit el text en blau:

Anexo XX. Gastos no subvencionables

Han afegit 3 punts: 

31.La explanación y urbanización, excepto cuando se proyecte también una superfície nueva

construïda, entre el límite de la parcela y el establecimientos.

32. La demolición de un edificio existente con anterioridad a la realización de un nuevo proyecto.

33.Trabajos e instalaciones necesarios para llevar servicios de suministros (por ejemplo, agua, luz,

gas..) a la parcela desde un punto externo de la misma.
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TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ CONCESSIÓ

B1.- Llista d'inversions Ajuts a inversions d'empreses del sector vitivinícola.

Data en curs/f inal inversions:

En aquest quadre s'han de detallar totes les factures i relacionar-les amb la proforma escollida (ampliar les f iles segons es necessiti). 

Aquest document s'ha d'imprimir i signar juntament amb la sol·licitud de pagament de l'ajut. A més, s'ha de fer arribar via email en format .xls a la secció d'Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats dels 

Serveis Territorials del DARP corresponents segons l'ubicació de la inversió.

Notes explicatives:

1. En cas que es tracti d'un pagament a compte indicar-ho aquí. 

2. En els casos en què una mateixa factura reuneixi més d'un pressupost, posar en tots els casos l'import total de la factura a la columna "Import sense IVA" i descomptar a la columna d'"Import no admissible (sense IVA)" l'import que no correspongui al pressupost de la f ila en la que estem.

3. 1. Xec, 2. Transferència bancària + inicials del Banc, 3. Metal·lic, 4. Lletra de canvi + inicials del Banc, 5. Rebut domiciliat + inicials del Banc

4. Document que es presenta mitjançant el qual es comprova el pagament: 1. Còpia de xec, 2. Còpia de l'ordre de transferència, 3. Rebut del proveïdor conforme ha pagat la factura, 4. Extracte bancari.

CONCESSIÓ: Llistat d'inversions aprovades CERTIFICACIÓ: Llistat de justif icants

Criteri de prioritat 2
Justif icants Pagaments efectuats

Accions Subpartida 2.1 2.2 2.3 2.7 2.8

Descripció de les 

inversions Proveïdor 

NIF 

proveïdor Import Proveïdor 

NIF 

proveïdor Import Proveïdor 

NIF 

proveïdor Import 

Import 

seleccionat

Data d'execució 

(30/04/2020 o 

30/04/2021)

Data pressupost 

subvencionable

Número 

(correlatiu) 

de factura

Numeració real 

factura
Data Emès per (proveïdor) NIF de l'emissor Concepte de la despesa 1

Import 

sense IVA 

2

Import amb 

IVA 

recuperable

Import no 

admissible 

(sense IVA)

Import 

admissible 

(AG-AI) 

sense IVA

Codi 3
Tipus de 

justif icant 4
Data

Import 

(impostos 

inclosos)

P.1 . 0,00

P.2 . 0,00

P.3 . 0,00

P.4 . 0,00

P.5 . 0,00

P.6 . 0,00

P.7 . 0,00

P.8 . 0,00

P.9 . 0,00

P.10 . 0,00

P.11 . 0,00

P.12 . 0,00

P.13 . 0,00

P.14 . 0,00

P.15 . 0,00

P.16 . 0,00

P.17 . 0,00

P.18 . 0,00

P.19 . 0,00

P.20 . 0,00

P.21 . 0,00

P.22 . 0,00

P.23 . 0,00

P.24 . 0,00

P.25 . 0,00

P.26 . 0,00

P.27 . 0,00

P.28 . 0,00

P.29 . 0,00

P.30 . 0,00

P.31 . 0,00

P.32 . 0,00

P.33 . 0,00

P.34 . 0,00

P.35 . 0,00

P.36 . 0,00

P.37 . 0,00

P.38 . 0,00

P.39 . 0,00

P.40 . 0,00

P.41 . 0,00

P.42 . 0,00

P.43 . 0,00

P.44 . 0,00

P.45 . 0,00

P.46 . 0,00

P.47 . 0,00

P.48 . 0,00

P.49 . 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dades de la persona interessada

Nom i cognoms

Signatura

nº 

pressu

post

Motiu de descompte

Pressupost 1 Pressupost 2 Pressupost 3 Nº de 

pressup

ost 

seleccio

nat

Proveïdor 

seleccionat

Justif icació de les variacions entre la factura 

presentada i el pressupost corresponent

Import proposat 

subvencionable

Expedient núm. Data inici inversions:

A
10

57
/2

01
8-

D
O

29

29

• Arxiu B1, B2 i B3 que s’ha enviat amb les resolucions de concessió i que s’haurà de retornar 
degudament omplert amb les dades de la justificació del pagament .



PROGRAMA JORNADA

• Certificació (1a, 2a i 3a convocatòria)

• Tràmit modificació Inversió aprovada

• Justificació i pagament de les inversions
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• Cal comunicar abans de l’1/02/exercici FEAGA  de la sol·licitud de pagament totes les modificacions

• Cal autoritzar totes les modificacions menys:

• Compensacions -increment o disminució del 20%- entre accions o disminució de fins un 20% de l’import 

inicialment aprovat per acció (ART 33.1 del R(UE) 2016/1149), sempre que:

• No afectin l'admissibilitat de l’operació i els objectius estratègics i generals

• Estiguin degudament justificades

• No suposin un trasllat d’un exercici al següent 

• Canvi de marca o de proveïdor si no es redueixen característiques tècniques

• Nombre de barriques si es manté capacitat total i característiques. No podrà augmentar l’import TOTAL 

inversió. (Annex XXII part B del RD 5/2018)

• Entre l’1/02 i el 30/04 no es poden sol·licitar modificacions

• NO s’autoritzaran modificacions: 

• Que suposin el canvi de beneficiari (tret del resultant d’una fusió, compra-venda, o canvi de PJ, i no 

s’alterin les condicions tingudes en compte en el moment de la concessió) 

• Que alterin els objectius estratègics i generals aprovats 

• Que alterin els requisits d’elegibilitat i/o la puntuació dels criteris de priorització

• Que suposin el trasllat dels pagaments d’un exercici FEAGA  a un altre

• Que suposin una reducció de la inversió superior al 40% de l’aprovada

• Que no estiguin degudament justificades

TRÀMIT MODIFICACIÓ INVERSIÓ APROVADA
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PRINCIPALS DIFERÈNCIES

Modificacions RD 5/2018 de 12/01, s/nou RD 1363/2018 de 2/11

• Han afegit el text en blau:

Art.71. Excepciones al artículo 70

Han afegit aquest punt: 

3. Todas estas modificaciones deberán remitirse debidamente justificadas al órgano competente de 

la comunidad autónoma, debiendo ser evaluadas por éste.
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• Termini màxim justificació en 2 exercicis FEAGA

• El pagament s’ha de realitzar com a màxim als 6 mesos des de la 
data de la sol·licitud del pagament

• La justificació del beneficiari abans 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

JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT INVERSIONS
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• Quan l’operació aprovada o modificada no s’executi totalment, no es 

pagarà l’ajut.

• Quan l’operació aprovada o modificada s’executi totalment, però no 

quedi justificada una inversió subvencionable del 60% de la inicialment 

aprovada, no es pagarà l’ajut.

JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT INVERSIONS
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PROGRAMA JORNADA

• 4a convocatòria (i 5a?)

• Normativa d’aplicació

• Principals diferències en relació a anteriors convocatòries
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NORMATIVA BÀSICA

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

• RD 608/2019 del MAPA, que modifica el RD 1363/2018
per l’aplicació de les mesures del Programa de recolzament
2019-23 al sector vitivinícola
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MODIFICACIONS 4a convocatòria

Modificacions que s’han fet al nou RD 608/2019 de 25 d’octubre
respecte el RD 1363/2018 de 2 de novembre

• Aquest Reial Decret aplica a les sol·licituds presentades a partir del
1/02/2020, és a dir la 4a convocatòria.

• Les empreses beneficiàries dels ajuts hauran de portar una garantia per
un import del 15% de l’ajut concedit.

• A part d’això, altres temes importants que s’especifiquen són:

– La última convocatòria (cinquena) només es podran acceptar projectes anuals.

– Modifica el concepte de modificacions:

– Modificacions majors – s’han d’autoritzar amb caràcter previ a l’execució i
s’hauran de presentar abans del 1 de febrer de l’exercici FEAGA que es
sol·licita el pagament de l’ajut.

– Modificacions menors. – no s’han d’autoritzar però s’han de comunicar
abans de la finalització de les actuacions o de la presentació de la
sol·licitud de pagament al DARP
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PROGRAMA JORNADA

• Controls
• Missions UE

• Intervenció de Control Financer de Fons Comunitaris Agrícoles
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INSPECCIONS COMUNITÀRIES

• Misions de l’UE
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2. DEFINICIONS (II)

Una irregularitat és un frau 

solament si hi ha 

INTENCIÓ

ÉS EL COMPONENT D’ENGANY INTENCIONAL EL QUE DISTINGEIX EL 

FRAU DE LA IRREGULARITAT
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INSPECCIONS COMUNITÀRIES

• Principals observacions

• Moderació costos

• No subvencionalitat actuacions

• Manca justificació suficient modificacions inversions

• Manca coherència objectius i actuacions
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PROGRAMA JORNADA

• Controls
• Intervenció de Control Financer de Fons Comunitaris Agrícoles
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INTERVENCIÓ DE CONTROL FINANCER DE 

FONS COMUNITARIS AGRÍCOLES 

• Principals irregularitats detectades

• Pressupostos empreses vinculades

• No autenticitats pressupostos presentat

• No comparatibilitat pressupostos o insuficientment detallats

• Divisió artificial pressupostos d’un mateix proveïdor
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Gràcies per la seva atenció
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www.gencat.cat


