CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA
D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I
PROMOCIÓ AGROALIMENTÀRIA DE QUALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(PROAVA), AMB LA FINALITAT DE COL·LABORAR EN EL FINANÇAMENT DE
L'ORGANITZACIÓ DEL II CONCURS OFICIAL DE VINS I I CONCURS OFICIAL DE VINS
MONOVARIETALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, I LA XXIX MOSTRA DE VINS, CAVES,
LICORS I XXVII ALIMENTS TRADICIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
València, 29 d'agost de 2017

REUNITS
D'una banda, la Sra. Elena Cebrián Calvo, consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, que actua en nom i representació d'aquesta, en virtut de les facultats que
li confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i el Decret 8/2015, de 29 de juny, del
president de la Generalitat, pel qual es nomena vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu
del Consell, i especialment facultada per a aquest acte per Acord del Consell de 19 de maig de
2017.
I, d'una altra, el Sr. Felix Cuartero García, president de Promoció Agroalimentària de Qualitat de la
Comunitat Valenciana (d'ara endavant PROAVA), com a president, i en exercici de les seues
competències estatutàries.
Intervé cada un fent ús de les atribucions que té conferides, i es reconeixen capacitat legal
suficient per a subjectar-se als termes del present conveni, i
EXPOSEN
Primer. Que el Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es
determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, en la redacció
vigent, atorga, en l'article 9, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, entre altres, les competències en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca
i alimentació.

Segon. Que en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017 aprovats per mitjà de la
Llei 14/2016, de 30 de desembre (DOGV núm. 7948, 31.12.2016), s'inclou en l'aplicació
pressupostària 12.02.02.542.20.4 una línia nominativa amb la descripció següent: programa
pressupostari 542.20, Qualitat, producció ecològica, R+D+I, línia S6172000, Programes
intersectorials en matèria d'atributs i valors de la qualitat agroalimentària, i un dels beneficiaris és
PROAVA.
Per la qual cosa, d'acord amb el que preveu l'article 168, Concessió directa, de la Llei 1/2015, de 6
de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així
com en l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'articula un
procediment de concessió de forma directa.
Tercer. Que constitueixen els fins de PROAVA, entre altres, la promoció, la divulgació, el foment,
la millora i l'estímul del consum i del comerç dels productes agroalimentaris de qualitat de la
Comunitat Valenciana.
Així, per a desenvolupar aquestes actuacions es fa necessari potenciar les activitats exercides per
PROAVA a fi de fomentar i donar a conéixer els productes agroalimentaris de qualitat de la
Comunitat Valenciana.
Que, per tot el que s'ha exposat, les parts acorden subscriure el present conveni, d'acord amb les
següents:

CLÀUSULES
Primera.- Objecte.
L'objecte del present conveni és regular l'aportació de la Generalitat per a la realització, per part
de PROAVA, d'activitats dirigides a la promoció dels productes agroalimentaris de la Comunitat
Valenciana des d'un punt de vista cultural, divulgatiu i responsable, a través de l'organització
d'esdeveniments l'objecte de la qual és acostar el productor al consumidor final d'una forma en
què es democratitze la cultura vinícola i gastronòmica.
En concret, les activitats a subvencionar són l'organització i realització del segon concurs
oficialment reconegut de vins PROAVA i I Concurs Oficial de Vins Monovarietals de la Comunitat
Valenciana, i la XXIX Mostra de Vins, Caves, Licors i XXVII Aliments Tradicionals de la Comunitat
Valenciana.
Es consideren despeses subvencionables les despeses corrents (mitjans humans i materials),
necessàries per a l'exercici de l'activitat descrita i vinculats directament a aquesta. En concret
seran subvencionables les despeses següents:

a) Despeses de publicitat.
b) Lloguer d'espais i serveis.
c) Despeses derivades de la contractació del personal específic per al desenvolupament
d'aquestes actuacions.
Segona.- Règim aplicable.
Quant al règim de l'ajuda aquesta es regirà per les previsions del Reglament (UE) núm.
1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre del 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, núm.
24.12.2013), amb menció expressa als punts següents:
1. El beneficiari no està sotmés en un procediment d'insolvència col·lectiva.
2. En el beneficiari no concorre cap dels supòsit excepcionats de l'àmbit d'aplicació recollits en
l'apartat 1 article 1 del Reglament (UE) núm.1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre,
abans esmentat.
3. El règim sobre l'acumulació de la present ajuda amb altres ajudes és el previst en l'article 5 del
Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, abans esmentat.
4. El beneficiari abans de la concessió de l'ajuda ha formulat la corresponent declaració referent a
totes les altres ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant
l'exercici fiscal en curs. Tot això a l'efecte de control del límit màxim d'ajuda a rebre (200.000 €) pel
beneficiari durant el període de tres exercicis fiscals.
5. En qualsevol moment d'execució de l'actuació, la Subdirecció General de Desenvolupament
Rural, Qualitat Alimentària i Agricultura Ecològica podrà dur a terme les comprovacions tant
documentals com materials necessàries per a verificar el correcte desenvolupament d'aquesta.
Tercera.- Obligacions de PROAVA.
Igualment PROAVA es compromet a:
a) Complir les obligacions determinades en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Acreditar, abans de la subscripció del conveni, que no incorre en cap de les circumstàncies
recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El compliment o l'exempció del que preveu l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre,
del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació
administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb
discapacitat.
d) Que està al dia en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Estat i amb la
Comunitat Autònoma, i davant de la Seguretat Social.
e) Realitzar les activitats objecte de subvenció i justificar la seua realització i pagament.
f) Sotmetre's a les inspeccions de seguiment, control tècnic i financer.
g) Donar publicitat de les ajudes concedides.

Quarta.- Quantia.
Com a aportació a la realització de les activitats que constitueixen l'objecte del present conveni, i
amb la conformitat prèvia per la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària
Comuna, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
abonarà a PROAVA, fins a la quantitat de nou mil euros (9.000 €), tot això a càrrec de la línia
S6172000, del programa pressupostari 542.20, Qualitat, producció ecològica, R+D+I.
Cinquena.- Òrgan Mixt de Seguiment i Control.
Per al seguiment del conveni es crearà un òrgan mixt de seguiment i control integrat pel cap del
Servei de Qualitat Agroalimentària en representació de la Direcció General de Desenvolupament
Rural i Política Agrària Comuna, un tècnic d'aquest servei i un representant de PROAVA, les
funcions del qual seran les establides en l'article 9 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del
Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.
Aquest òrgan haurà de remetre una còpia de les actes, acords o informes que, si és el cas, emeta
en el desplegament i l'execució de les seues funcions, a la Direcció General de Desenvolupament
Rural i Política Agrària Comuna.
Sisena.- Termini de vigència.
El termini de vigència del conveni s'estén a les activitats en aquest regulades, realitzades des del
primer de gener fins al 30 de novembre de 2017.
Setena.- Pagament.
El pagament de l'aportació de la Generalitat es farà efectiu amb la justificació prèvia del pagament
de les despeses efectuades en el desenvolupament de les activitats subvencionables per mitjà de
la presentació de la corresponent compte justificatiu (article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, BOE núm. 176 de 25/07/06), i d'acord amb el que preveuen els articles 169 i 170 de la
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions. Aquest compte justificatiu estarà acompanyat de la documentació següent:
1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.
- Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i la
documentació acreditativa del pagament.
- Declaració formal d'altres ajudes sol·licitades o obtingudes per a la mateixa activitat o projecte,
amb expressió, si és el cas, dels compromisos assumits pel sol·licitant, indicació de l'import i la
procedència, o, si és el cas, la declaració de no haver-ne rebut cap.

3. Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en el Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, per al contracte menor, PROAVA haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la instal·lació, la
prestació del servei o l'entrega del bé, llevat que per les seues especials característiques no hi
haja en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren. En aquells
casos en què l'oferta finalment executada no siga la de menor import econòmic, el beneficiari
haurà de justificar les raons que van motivar aquesta decisió. En aquest supòsit si aquestes raons
no estan motivades en consideracions tècniques, financeres o altres condicionants de l'execució
de l'actuació, la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comú gestor podrà
minorar o, fins i tot, eliminar del compute total de despesa subvencionable a liquidar l'import
atribuït per PROAVA a aquesta actuació objecte de discrepància.
La justificació de referència s'haurà d'efectuar per part de PROAVA abans de l'1 de desembre de
2017.
Huitena.- Causes de Resolució.
El conveni es podrà resoldre, a més per la conclusió del període de la seua vigència, per qualsevol
de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts.
b) Per incompliment de les obligacions assumides per qualsevol de les parts en virtut del present
conveni. En aquest cas, el procediment que s'ha de seguir serà l'establit en l'article 51.2, lletra c)
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
c) Per denúncia d'una de les parts amb antelació mínima de dos mesos, amb un informe previ de
l'òrgan mixt de seguiment i control previst en la clàusula cinquena.
d) Per les altres causes legalment previstes.
En els supòsits de resolució que siga procedent la pèrdua de les ajudes rebudes, aquestes han de
ser reintegrades, amb els interessos de demora, en el termini que fixe la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sense perjuí d'haver d'atendre les
responsabilitats administratives, civils o penals en què s'haguera pogut incórrer.
En qualsevol cas, són causes de reintegrament les previstes en els articles 36 i següents de la Llei
38/2003, general de subvencions i la resta de normes concordants.
Novena.- Normativa Aplicable.
En allò no previst en aquest conveni, s'aplicaran les normes pressupostàries de la Generalitat que
regulen la transferència corrent i, si és el cas, les de caràcter estatal que regulen la mateixa
matèria, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre general de subvencions.
Desena.- Comunicació a la Comissió Europea.
S'ha seguit el procediment previst en el Decret 147/2007, del Consell, no obstant això, per raó de
la quantia i amb el compliment previ de tots els requisits exigits pel Reglament (UE) núm.
1407/2013, aquesta ajuda no necessita de la notificació i comunicació prèvia a la Comissió
Europea.
Ja que s'han complit tots els tràmits previs reglamentàriament exigits i acreditat per part de
PROAVA tots els aspectes que li són exigibles amb caràcter previ a la subscripció d'aquest
document, com a prova de conformitat, les parts firmen aquest conveni per duplicat exemplar al
lloc i en la data al principi indicats.

La consellera d'Agricultura, Medi Ambient,
Climàtic i Desenvolupament Rural

Elena Cebrián Calvo

El president de PROAVA

Félix Cuartero García

