RESOLUCIÓ 2019 de l'expedient acollit a la línia “Programes intersectorials en matèria d'atributs i
valors de la Qualitat Agroalimentària.”

Vist l'Annex dels Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 aprovats mitjançant Llei 28/2018, de 28
de desembre (DOGV núm. 8454, 31.12.2018), pel qual s'aprova, en l'aplicació pressupostària
12.02.02.542.20.4, la línia nominativa amb la següent descripció:

CODI LÍNIA: S6172000 “Programes intersectorials en matèria d'atributs i valors de la Qualitat
Agroalimentària.”

BENEFICIARI: FEDACOVA.

Com a organisme que presta serveis de transferència de coneixements i d'activitats d'informació.
Vista la proposta d'activitats a desenvolupar, formulada i presentada per FEDACOVA, una vegada admesa la
mateixa per la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna sobre la base dels
documents de l'expedient, es proposa la concessió de l'ajuda econòmica, destinada a subvencionar les
despeses ocasionades amb motiu de l'execució de l'activitat a baix indicada, sobre la base de condicions
definides objectivament, d'acord amb el règim previst en el Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió,
de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i
en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea (DOUE L193 de 01.07.2014), en les disposicions comunes d'aplicació
(Capítol I) i en l'article 21:
- La formació impartida serà classificada com a formació professional i adquisició de competències, i
consistirà en cursos de formació, seminaris i activitats d'informació.
- Els organismes que presten serveis de transferència de coneixements i d'activitats d'informació disposaran
de capacitats adequades en termes de qualificació del personal i de formació periòdica.
- Les agrupacions de productors o altres organitzacions poden realitzar les activitats de formació professional
i adquisició de competències. No és condició necessària l'afiliació a aqueixes agrupacions o organitzacions
per a tindre accés a tals activitats. I qualsevol contribució dels no afiliats als costos administratius de
l'agrupació o l'organització es limita als costos de la prestació de les activitats de formació professional i
adquisició de competències.

- Els destinataris últims de l'ajuda deuran, en tot cas, ostentar la condició de PIMES, d'acord amb la definició
de l'apartat 2 de l'article 2, i a més complir amb els requisits previstos en la lletra a) apt.1 de l'article 1, tots
dos del Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, abans citat.
- Els costos subvencionables, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 3 de l'art. 21 del Reglament (CE)
núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, a dalt citat, són:
Els costos d'organització de la formació professional i l'adquisició de competències. En particular: Costos del
personal docent, Despeses de desplaçament de personal docent i dels beneficiaris de la formació, inclòs
l'allotjament, altres despeses corrents tals com materials i subministraments vinculats directament al projecte,
amortització d'instruments i equips en proporció a la seua utilització exclusiva per al projecte de formació i
costos indirectes generals.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 7 del Reglament (UE) núm. 702/2014, a l'efecte del càlcul
de la intensitat d'ajuda i dels costos subvencionables, totes les xifres emprades s'entendran abans de
qualsevol deducció fiscal o d'altres càrregues. Els costos subvencionables seran avalats per proves
documentals clares, específiques i actualitzades i l'impost sobre el valor afegit (IVA) no serà subvencionable,
excepte quan no siga recuperable conformement a la legislació nacional en matèria d'IVA.
- La intensitat màxima de l'ajuda serà del 100% dels costos indicats, i degudament justificats.
- L'ajuda ha de tindre un efecte incentivador pel que FEDACOVA, abans d'iniciar el desenvolupament del
Pla, ha presentat la corresponent sol·licitud d'ajuda amb data 9 de gener de 2019. Així mateix, les Pimes a les
quals vaja destinada l'actuació subvencionada hauran d'haver presentat la corresponent sol·licitud de
participació abans de començar les actuacions formatives.
- Les despeses de justificació per al pagament de l'ajuda hauran de correspondre a despeses realitzades a
partir de la data de la signatura de la present Resolució.
- El present règim d'ajuda estarà vigent fins a 31 de desembre de 2019.
- El present règim d'ajuda compleix el que es preveu en l'apartat 1 de l'article 1 del Reglament (CE) núm.
702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, abans citat, així com amb la resta d'aspectes establits en
aquest precepte. No poden ser beneficiaris de la present ajuda les empreses subjectes a una ordre de
recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i
incompatible amb el mercat comú, tampoc les empreses en crisis (d'acord amb la definició de l'apartat 14 de
l'article 2 del Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, abans citat).
- La present ajuda no s'acumularà amb cap altra ajuda de minimis corresponent als mateixos costos
subvencionables, ni amb els pagaments contemplats en l'article 81 apartat 2, i en l'article 82 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 (Feader),
corresponent als mateixos costos subvencionables. No obstant això, pot procedir l'acumulació amb qualsevol
altra ajuda estatal sempre que aquestes ajudes es referisquen a costos subvencionables identificables
diferents, o amb qualsevol altra ajuda estatal, en relació amb els mateixos costos subvencionables, parcial o
totalment solapats, únicament si tal acumulació no supera la intensitat d'ajuda o l'import d'ajuda més elevats
aplicables a aquesta ajuda en virtut del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de
2014, abans citat.
- En qualsevol moment d'execució de l'actuació, la Subdirecció General de Desenvolupament Rural, Qualitat
Alimentària i Producció Ecològica podrà dur a terme les comprovacions tant documentals com materials
necessàries per a verificar el correcte desenvolupament d'aquesta.

L'ajuda econòmica serà per un import de CINQUANTA MIL (50.000,00) euros, amb càrrec a la línia
S6172000, del programa pressupostari 542.20 “Qualitat, producció ecològica, I+D+I” a favor de:

BENEFICIARI:

FEDACOVA

CIF:

G46949368

EXPEDIENT:

2019-46SC-S6172-1

QUANTIA:

50.000,00 euros

ACTIVITAT APROVADA:
Organització i impartició de programes de formació: Tallers, trobades i jornades formatives sobre temes
relacionats amb el sector agroalimentari (millora de la qualitat, certificació de sistemes de seguretat
alimentària i millora de la comercialització, entre altres), oberts als empleats de diverses empreses.
JUSTIFICACIÓ:
El pagament de la subvenció es farà efectiu prèvia justificació del pagament de les despeses efectuades en el
desenvolupament de les activitats realitzades des de la data de la present resolució, i mitjançant la
presentació del compte justificatiu (art. 72-1 del RD 887/2006, de 21 de juliol, BOE núm. 176 de 25/07/06),
considerant la data 30 de novembre de 2019, com a termini màxim de presentació dels documents que
acrediten la realització de l'activitat.
L'import de la subvenció efectivament abonada serà igual a l'import justificat pel beneficiari en l'execució de
l'activitat aprovada, sense que en cap cas puga superar la subvenció concedida.
El compte justificatiu contindrà la següent documentació:

• 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.
• Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) Les factures o 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.
c) Indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats en la relació a
què es fa referència en l'apartat a).
• Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la
prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el
mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren.
L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació es realitzarà conforme a
criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no
recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
• Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seua procedència.
INCOMPLIMENT D'OBLIGACIONS
S'estarà al que es disposa en l'article 14.1.i i 17.3. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. En el cas de produir-se un incompliment de les obligacions establides en la present resolució, o
les que amb caràcter general es deriven de la seua condició de beneficiari de l'ajuda, procedirà, si escau, el
reintegrament i/o minoració de l'ajuda concedida, sense perjudici de la incoació del corresponent
procediment sancionador.
La present resolució posa fi a la via administrativa i enfront d'ella pot interposar-se potestativament, en el
termini d'un mes, recurs de reposició davant el Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural
o directament, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

La Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna
Signat: María Teresa Cháfer Nácher

