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INSTRUCCIÓ  DEL  SERVEI  D'INDÚSTRIES  AGROALIMENTÀRIES  I  CONCENTRACIÓ  DE
L'OFERTA pel  qual  es  detallen  determinats  aspectes  d'aplicació  pràctica  en  el  tràmit  i
gestió de l'Ordre 9/2019,  de 13 de maig,  de la Conselleria d'Agricultura,  Medi  Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les
inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes
agrícoles, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana
per al període 2014-2020.

L'Ordre 9/2019, de 13 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora
de  les  condicions  de transformació  i  comercialització  de  productes  agrícoles,  en  el  marc  del
Programa de Desenvolupament  Rural  de la  Comunitat  Valenciana  per  al  període 2014-2020,
detalla el procediment de gestió de les citades ajudes, i les condicions sota les quals s'instrueixen
els expedients i s'avaluen els requisits i condicions tècniques dels projectes presentats.

L'experiència acumulada en la tramitació de les ajudes des de la publicació de la citada Ordre,
posa de manifest que és necessari millorar l'aplicabilitat de determinats aspectes tècnics del text
normatiu. Per tant, es considera oportú detallar determinats aspectes d'aplicació de la referida
Ordre 9/2019 per a aclarir la interpretació d'alguns textos, i per a la seua adequació a la llum dels
canvis introduïts per altres disposicions reguladores en matèries concordants.

Amb aqueix objectiu, es relacionen a continuació les següents consideracions: 

Primera. En relació amb les persones beneficiàries (article 5 de l'Ordre 9/2019)

1. És aplicable la Disposició Transitòria Desena Segona relativa a l'aplicació gradual dels articles
45 i 46 en la redacció pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia
de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació, per la qual
s'estableix que:
- Les empreses de més de 150 persones treballadores i fins a 250 persones treballadores hauran
de presentar un pla d'igualtat a partir del 08-03-2020.
- Les empreses de més de 100 i fins a 150 persones treballadores, hauran de presentar un pla
d'igualtat a partir del 08-03-2021.
- Les empreses de 50 a 100 persones treballadores hauran de presentar un pla d'igualtat a partir
del 8 de març de 2022.

2.  En  relació  amb les  organitzacions  de  productors  de  fruites  i  hortalisses  (*OPFH),  a  fi  de
mantindre  coherència  amb les  mesures  aplicades  a  l'empara d'altres  instruments  comunitaris
d'ajuda en el marc de la política agrícola comuna, les inversions només seran finançades en el
marc d'aquesta Ordre 9/2019, quan la quantia del projecte d'inversió excedisca de 800.000 euros
o comprometa més del 50% del Fons Operatiu de la *OPFH i es referisquen a inversions (no
arrendaments) relacionades amb les instal·lacions de comercialització, incloses en les actuacions
següents: 2.1.1, 2.1.4, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 7.8.1, 7.12.1, 7.13.1, 7.20.1 i 7.21.1., contingudes en
l'annex  IV  del  Reial  decret  1179/2018,  de  21  de  setembre,  pel  qual  es  regulen  els  fons  i
programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, i aquelles altres



    

de  naturalesa  similar  a  aquestes  que  puguen  habilitar-se  per  la  normativa  d'aplicació  que
substituïsca al citat Reial decret.

Segona. Obligacions de les persones beneficiàries (article 6 de l'Ordre 9/2019)

1. Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan corresponga conforme al que s'estableix en
els  articles  corresponents  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions.
Aquesta exigència haurà d'observar-se per a tots els supòsits contemplats en la cita Llei.
2.  Entre la documentació que acompanye a la sol·licitud d'ajuda s'aportarà,  si no estiguera ja
inscrita,  la  sol·licitud  d'inscripció  en  el  Registre  d'Establiments  Agroalimentaris  (REA)  de  les
instal·lacions del sol·licitant situades en territori de la Comunitat Valenciana. Aquesta inscripció
haurà d'actualitzar-se abans del pagament corresponent a l'última anualitat de l'ajuda concedida.

Tercera. Despeses subvencionables (article 8 de l'Ordre 9/2019)

1.  És necessari  ajustar  l'apartat  1 de l'article 8 de l'Ordre 9/2019 a les directrius precises de
l'article 45 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del parlament Europeu i del Consell de 17 de
desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament Rural, perquè s'aplique en el sentit de l'apartat següent d'aquest article.
2. Les ajudes cobriran els costos subvencionables següents:
a) la compra o l'arrendament amb opció de compra de nova maquinària i equip, fins al valor de
mercat del producte;
b) les següents inversions intangibles: adquisició o desenvolupament de programes informàtics i
adquisició de patents, llicències, drets d'autor, marques registrades:
c) els costos generals vinculats a les despeses contemplades en la lletra a) amb el límit del 8%
sobre els citats costos, com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a
l'assessorament  sobre  la  sostenibilitat  econòmica  i  mediambiental,  inclosos  els  estudis  de
viabilitat. Els estudis de viabilitat continuaran considerant-se despeses subvencionables encara
que, atenent el seu resultat, no s'efectuen despeses contemplades en la lletra a).

Quarta. Moderació de costos (article 10 de l'Ordre 9/2019)

És necessari  perseverar  en el  principi  de moderació de costos,  com es dedueix de múltiples
informes  d'institucions  comunitàries  i,  en  particular,  de  l'informe  especial  núm.  22/2014  del
Tribunal de Comptes Europeu que aborda el control de costos de les subvencions a projectes de
desenvolupament rural finançades per la UE.
Amb aquest objectiu, les memòries valorades de les operacions d'inversió a realitzar en el marc
de l'Ordre 9/2019 de 13 de maig, aniran acompanyades de tres pressupostos o factures proforma,
que serviran per a moderar els costos auxiliables susceptibles d'ajuda a través d'aquesta mesura.

En relació amb el segon paràgraf de l'apartat 2, de l'article 10 de l'Ordre 9/2019, s'entendrà que
en aquells casos en què l'opció finalment triada no fora la de menor import monetari, la persona
beneficiària  haurà  de  justificar  les  raons  que  motiven  tal  decisió.  Si  aquesta  justificació  es
considera prou motivada pels condicionants tècnics de la inversió i/o dels proveïdors, l'aplicació
del principi de l'oferta vàlida més baixa en preu no impedeix al beneficiari executar una oferta
diferent, si bé la subvenció estarà determinada per l'oferta d'import econòmic més baix.
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