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4. De conformitat amb el que disposen l’article 35.5 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universi-
tats, i l’article 7 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, 
transcorregut el període d’implantació del pla d’estudis, 
la Universitat ha de sotmetre a avaluació de l’Agència 
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desen-
volupament efectiu dels ensenyaments corresponents.

5. Els títols els expedeix en nom del rei el rector de la 
Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, d’acord amb el 
que estableixen l’article 34.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats, i altres normes vigents, 
amb menció expressa d’aquest Acord.

6. La ministra d’Educació i Ciència, en l’àmbit de les 
seves competències, ha d’adoptar les mesures necessà-
ries per a l’aplicació d’aquest Acord. 

 17618 RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2005, de la 
Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, 
per la qual es disposa la publicació de l’Acord 
del Consell de Ministres de 2 de setembre de 
2005, pel qual s’homologa el títol de llicenciat 
en Publicitat i Relacions Públiques, de la Facul-
tat de Ciències Socials i de la Comunicació, de 
la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona. 
(«BOE» 256, de 26-10-2005.)

El Consell de Ministres, en la reunió de 2 de setembre 
de 2005, ha adoptat l’Acord pel qual s’homologa el títol de 
llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, de la Facultat 
de Ciències Socials i de la Comunicació, de la Universitat 
Pompeu Fabra, de Barcelona.

Per a coneixement general, aquesta Secretaria d’Estat 
d’Universitats i Investigació ha resolt disposar la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de l’esmentat Acord, 
com a annex a aquesta Resolució.

Madrid, 28 de setembre de 2005.–El secretari d’Estat, 
Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General d’Universitats.

ANNEX

Acord de Consell de Ministres pel qual s’homologa el títol 
de llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, de la 
Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació, de la 

Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona

La Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, ha apro-
vat el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a 
l’obtenció del títol universitari de llicenciat en Publicitat i 
Relacions Públiques, de caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional, de la Facultat de Ciències Socials i de la 
Comunicació, la implantació del qual ha estat autoritzada 
per la Generalitat de Catalunya.

El pla d’estudis esmentat ha estat homologat pel Con-
sell de Coordinació Universitària, en virtut del que preveu 
l’article 4 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, sobre 
homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial 
i validesa en tot el territori nacional, i d’acord amb el que 
disposen el Reial decret 1386/1991, de 30 d’agost, pel qual 
s’estableix el títol de llicenciat en Publicitat i Relacions 
Públiques i les directrius generals pròpies dels plans d’es-
tudis conduents a l’obtenció d’aquest títol, i altres normes 
dictades en el seu desplegament.

D’altra banda, existeix informe favorable de la Comu-
nitat Autònoma en relació amb el compliment dels requi-
sits bàsics que preveu el Reial decret 557/1991, de 12 
d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i cen-
tres universitaris, vigent en el que no s’oposi a la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

En conseqüència, a proposta de la ministra d’Educa-
ció i Ciència, de conformitat amb el que estableix l’article 
35.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats, el Consell de Ministres adopta l’acord següent:

1. S’homologa el títol de llicenciat en Publicitat i Relaci-
ons Públiques, de la Facultat de Ciències Socials i de la Comu-
nicació, de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.

2. Segons preveu l’article 5 del Reial decret 49/2004, 
de 19 de gener, la Universitat ha d’ordenar la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» del pla d’estudis homolo-
gat conduent a l’obtenció del títol esmentat.

3. Publicat el pla d’estudis, la Generalitat de 
Catalunya pot autoritzar, si ho considera procedent, l’inici 
de la impartició dels dits ensenyaments i la Universitat 
Pompeu Fabra, de Barcelona, pot expedir, a partir d’aquest 
moment, els títols corresponents.

4. De conformitat amb el que disposen l’article 35.5 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universi-
tats, i l’article 7 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, 
transcorregut el període d’implantació del pla d’estudis, 
la Universitat ha de sotmetre a avaluació de l’Agència 
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desen-
volupament efectiu dels ensenyaments corresponents.

5. Els títols els ha d’expedir en nom del Rei el rector 
de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, d’acord 
amb el que estableix l’article 34.2 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, i altres normes vigents, 
amb menció expressa d’aquest Acord.

6. La ministra d’Educació i Ciència, en l’àmbit de les 
seves competències, ha d’adoptar les mesures necessà-
ries per a l’aplicació d’aquest Acord. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 17675 REIAL DECRET 1225/2005, de 13 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les bases reguladores per a 
la concessió de les subvencions a les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries. 
(«BOE» 257, de 27-10-2005.)

El Reial decret 1417/2004, d’11 de juny, pel qual es des-
plega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, atribueix a la Direcció General 
d’Indústria Agroalimentària i Alimentació, entre altres fun-
cions, el desenvolupament de les línies directrius de la 
política de vertebració sectorial en l’àmbit agroalimentari.

Les organitzacions interprofessionals agroalimentà-
ries són eines essencials en l’articulació vertical del sector 
agroalimentari. Des de la promulgació de la Llei 38/1994, 
de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries, diversos sectors 
s’han estructurat al voltant d’aquestes organitzacions de 
naturalesa privada, caràcter representatiu i sense ànim de 
lucre, que duen a terme una important funció de coordi-
nació i col·laboració entre els diferents agents econòmics 
implicats en el sistema agroalimentari.

El Reial decret 705/1997, de 16 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de desem-
bre, reguladora de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries, estableix a l’article 2 que aquestes 
organitzacions poden ser beneficiàries de les ajudes i sub-
vencions públiques que s’estableixin, a fi de promoure el 
seu funcionament i la realització de les finalitats per a les 
quals es van constituir.
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El Reial decret 1789/1997, d’1 de desembre, pel qual 
s’estableixen ajudes a les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries, ha desenvolupat un destacat paper 
en la política de foment de la constitució i funcionament 
d’aquestes organitzacions i presenta un balanç molt satis-
factori al llarg dels seus vuit anys de vigència. No obstant 
això, una vegada superada aquesta primera fase d’im-
plantació del model interprofessional, és necessari abor-
dar una segona etapa de consolidació i impuls que reque-
reix un nou marc jurídic que reguli les subvencions a les 
organitzacions interprofessionals.

Aquest Reial decret, que deroga l’anterior normativa 
establerta en el Reial decret 1789/1997, d’1 de desembre, 
pretén potenciar la constitució i el funcionament de les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries a tra-
vés de la creació de subvencions específiques que impul-
sin les seves activitats de conformitat amb les noves orien-
tacions, exigències i dinàmica dels mercats.

Manté les subvencions al funcionament i desenvolu-
pament de les organitzacions interprofessionals, alhora 
que incorpora l’experiència d’anys anteriors, corregeix els 
problemes detectats, soluciona omissions concretes en la 
regulació d’alguns aspectes de les ajudes i n’actualitza les 
quanties que han romàs inalterables des de 1997.

D’altra banda, el foment de les organitzacions inter-
professionals exigeix facilitar el compliment de les finali-
tats per a les quals es constitueixen, per a la qual cosa 
s’ha optat per la implantació de subvencions per a la rea-
lització de campanyes d’informació i promoció, inclosa la 
creació de la seva imatge externa, elaboració d’estudis, 
dotació de sistemes informàtics de recopilació, tracta-
ment i transmissió de dades i l’equipament i instal·lació 
de laboratoris de control.

Així mateix, per tal de consolidar i impulsar qualitati-
vament les activitats de les organitzacions interprofessio-
nals ja implantades, i possibilitar així l’ampliació substan-
cial de les seves possibilitats d’actuació, s’ha considerat 
convenient abordar el finançament de les despeses d’exe-
cució de plans marc específics destinats a les finalitats 
següents: plantejament de plans estratègics per al sector, 
disseny i implantació de sistemes de millora de la qualitat 
i de la seguretat dels processos que intervenen en la 
cadena agroalimentària, elaboració i aplicació de siste-
mes de traçabilitat, certificació i acreditació, i disseny de 
plans i sistemes de seguiment per al coneixement dels 
mercats.

La norma projectada s’ajusta a la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre l’exercici per part de l’Estat de la 
potestat subvencional.

La gestió de les ajudes la porta a terme el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè es tracta de sub-
vencions destinades a organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries l’àmbit d’actuació de les quals s’estén a 
tot el territori de l’Estat o és superior al d’una comunitat 
autònoma, per assegurar la seva plena efectivitat i garan-
tir les mateixes possibilitats d’obtenció i gaudi per part 
dels potencials destinataris.

Finalment, s’ha de ressenyar la necessària adequació 
del règim regulador de les ajudes al marc normatiu que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la compe-
tència sobre bases i coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica de l’article 149.1.13a de la Consti-
tució.

En la seva elaboració han estat consultades les comu-
nitats autònomes, així com les entitats representatives 
del sector afectat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Administracions Públiques i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 
d’octubre de 2005,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les bases 
reguladores de les subvencions, en règim de concurrèn-
cia competitiva, a les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries destinades a facilitar el seu funciona-
ment i el compliment de les finalitats que els són prò-
pies.

Article 2. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris de les ajudes que estableix 
aquest Reial decret les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries legalment constituïdes i reconegudes 
pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a l’empara 
del que disposa la Llei 38/1994, de 30 de desembre, regu-
ladora de les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries, i altres disposicions que la despleguen.

Article 3. Finalitat de les ajudes.

Es poden concedir ajudes per a les finalitats 
següents:

a) Despeses anuals de funcionament de les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries; es conside-
ren com a tals les següents:

1r Despeses administratives, que inclouen les 
següents: sous i salaris del personal administratiu i tèc-
nic, seguretat social a càrrec de l’organització interprofes-
sional, formació, transport, assegurances de vida, acci-
dent o responsabilitat civil a favor del personal contractat 
laboralment i les retribucions del personal contractat en 
arrendament de serveis. Se n’exclouen expressament les 
despeses per indemnitzacions d’acomiadament, proce-
dent o improcedent, del personal.

2n Dietes i despeses de viatges del personal propi i 
dels components de la junta directiva d’aquestes organit-
zacions, en l’exercici de les seves funcions, com a màxim 
en la quantia establerta per al grup 2 en el Reial decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó 
del servei.

3r Arrendaments i cànons.
4t Reparacions i conservació.
5è Material d’oficina.
6è Subministraments.
7è Comunicacions i ports.
8è Assessorament extern en l’àmbit tècnic, jurídic, 

comptable, fiscal i laboral, i despeses d’auditoria de 
comptes. Només se subvencionen les despeses d’asses-
sorament extern que no excedeixin el 25 per cent del 
pressupost total de despeses de funcionament presentat.

b) Despeses anuals de gerència, destinades a la con-
tractació laboral de gerent, o càrrec assimilat, de les orga-
nitzacions interprofessionals agroalimentàries. Comprèn 
les despeses de sous i seguretat social, així com les dietes 
i les despeses de viatge, en l’exercici de les seves fun-
cions, com a màxim en la quantia establerta, per al grup 
2, en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, com a 
indemnitzacions per raó del servei per al personal al ser-
vei de l’Administració General de l’Estat; se n’exclouen les 
despeses d’indemnització per acomiadament.

c) Exercici de les funcions de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries a través de les 
accions següents:

1a Realització de campanyes d’informació i promo-
ció del producte o sector objecte de les organitzacions, 
així com la creació de la imatge externa.
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2a Elaboració d’estudis referits a algunes de les fina-
litats de les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries sol·licitants.

3a Dotació, organització i posada en marxa de siste-
mes informàtics de recopilació, tractament i transmissió 
de dades.

4a Equipament i instal·lació de laboratoris de control.

d) Despeses d’execució de plans marc específics per 
a l’impuls i el desenvolupament de l’activitat interprofes-
sional, destinats a les finalitats següents:

1r Plantejament de plans estratègics per al sector.
2n Disseny i implantació de plans o sistemes de 

millora de la qualitat i de la seguretat dels processos que 
intervenen en la cadena agroalimentària.

3r Elaboració i aplicació de plans o sistemes de tra-
çabilitat, certificació i/o acreditació.

4t Disseny de plans i sistemes de seguiment per al 
coneixement dels mercats.

Article 4. Quantia i límits de les ajudes.

1. Les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries poden rebre ajudes per a les despeses de funciona-
ment durant els quatre primers anys d’activitat. Les aju-
des per a despeses de funcionament tenen les quanties i 
els límits següents:

a) L’import màxim de les ajudes per a despeses de 
funcionament pot ser de fins al 60 per cent, 50 per cent, 40 
per cent i 30 per cent del pressupost de despeses presen-
tat, en els anys primer, segon, tercer i quart, respectiva-
ment, des del seu reconeixement pel Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, i inscripció en el Registre 
d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

b) Les subvencions de despeses de funcionament 
tenen els límits màxims següents:

1r El primer any de funcionament, 90.000 euros, o 
l’import proporcional al nombre de dies comprès entre la 
data de reconeixement i el final de l’exercici pressupos-
tari, en cas que l’organització sol·licitant opti per conside-
rar com a primer any de funcionament el del seu reconei-
xement.

2n En els anys segon, tercer i quart, l’ajuda màxima 
és de 72.000 euros, 54.000 euros i 36.000 euros, respecti-
vament.

2. La subvenció de les despeses de gerència té una 
durada màxima de quatre anys des del començament de 
l’activitat de l’organització interprofessional agroalimen-
tària sol·licitant, i s’estableixen les quanties i els límits 
següents:

a) L’import de l’ajuda pot assolir fins al 100 per cent 
del pressupost presentat en els dos primers anys, el 80 
per cent en el tercer i el 60 per cent en el quart.

b) La quantia màxima de la subvenció en els dos 
primers anys d’activitat és de 36.000 euros per any, el 
tercer any de 30.000 euros i el quart de 25.000 euros.

3. Als efectes de les subvencions que estableix l’arti-
cle 3.a) i b), les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries poden optar per considerar com a primer any 
d’activitat el del seu reconeixement o el primer any civil 
següent a aquell. Les ajudes de despeses de funciona-
ment i de gerència s’han de sol·licitar anualment i de 
manera separada, sense que l’atorgament en un any pre-
jutgi la seva concessió en anys successius.

4. Les ajudes per a la realització d’estudis relacionats 
amb les finalitats de les organitzacions interprofessionals 
poden assolir el 60 per cent del cost previst, amb un límit 
màxim de 45.000 euros per estudi.

5. Cadascuna de les accions previstes a l’article 
3.c).1r, 3r i 4t i d) poden ser subvencionades amb un 

import de fins al 60 per cent de les despeses pressuposta-
des, amb un límit màxim de 90.000 euros per acció.

6. Es poden subvencionar anualment, per cada orga-
nització interprofessional agroalimentària, dues campa-
nyes d’informació i promoció del producte o sector o de 
creació de la seva imatge externa i dos estudis relacionats 
amb les seves finalitats.

7. Cap organització interprofessional agroalimentà-
ria pot obtenir més de cinc ajudes anuals per a la realitza-
ció de les accions establertes a l’article 3.c) i d).

8. Les quanties màximes de les ajudes a les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries s’han d’actua-
litzar anualment, a partir de la convocatòria per a l’any 
2008, en funció de l’índex de preus de consum (IPC) 
interanual el 31 d’octubre de l’any anterior. L’actualització 
de les quanties màximes s’ha de publicar en la correspo-
nent ordre de convocatòria de les subvencions.

9. L’import de les subvencions en cap cas pot ser de 
tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos superi el cost 
de l’activitat subvencionada.

Article 5. Incompatibilitat amb altres ajudes.

Les subvencions que regula aquest Reial decret són 
incompatibles amb qualsevol altra ajuda del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a la realització de la 
mateixa activitat.

Article 6. Sol·licituds i terminis.

1. Les sol·licituds s’han d’adreçar al ministre d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació i s’han de presentar en el 
Registre general del departament o en qualsevol dels 
llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

2. S’ha de formular una sol·licitud per a cada ajuda, 
emplenada segons el model que es determini en la con-
vocatòria corresponent.

3. El termini de presentació de sol·licituds és el que 
estableix l’ordre ministerial de convocatòria de les sub-
vencions.

Article 7. Criteris de valoració.

Per a la concessió de les subvencions s’han de tenir en 
compte els criteris de valoració següents:

a) Repercussió, rellevància i interès objectiu de l’ac-
ció (fins a dos punts).

b) Qualitat i viabilitat de l’activitat a desenvolupar 
(fins a dos punts).

c) Adequació de la metodologia i del pla de treball 
als objectius proposats (fins a dos punts).

d) Adequació del pressupost presentat a les activi-
tats previstes (fins a dos punts).

e) Estructura i capacitat de gestió de l’organització 
sol·licitant (fins a dos punts).

f) Diligència i grau de compliment de compromisos 
anteriors, així com de les obligacions d’informació recolli-
des a la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, 
per part dels sol·licitants de les ajudes (fins a dos punts).

Article 8. Procediment de concessió.

1. La instrucció del procediment la fa la Direcció 
General d’Indústria Agroalimentària i Alimentació, en els 
termes que preveuen els articles 22 i 24 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.
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2. La comprovació de l’existència de dades no ajus-
tades a la realitat, tant en la sol·licitud com en la memòria 
o en la documentació aportada, pot comportar, en funció 
de la seva importància, la denegació de la subvenció sol-
licitada, sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat 
que en pugui derivar.

3. L’examen i la valoració de les sol·licituds les porta 
a terme una comissió de valoració constituïda de la 
manera següent:

a) President: el director general d’Indústria Agroali-
mentària i Alimentació, que pot delegar en el vicepresi-
dent.

b) Vicepresident: el subdirector general de Relacions 
Interprofessionals.

c) Vocals: un funcionari de la Subdirecció General de 
Relacions Interprofessionals, un funcionari de la Subdi-
recció General de Qualitat i Promoció Agroalimentària, un 
funcionari de la Subdirecció General de Comercialització 
Pesquera i un funcionari en representació de la Subsecre-
taria del departament, amb categoria, almenys, de cap de 
servei.

d) Secretari: un funcionari de la Subdirecció General 
de Relacions Interprofessionals, amb veu i vot.

4. Després de l’examen i l’avaluació de les sol-
licituds per l’òrgan instructor, la comissió de valoració, 
d’acord amb els criteris que preveu l’article 7, ha d’emetre 
el seu informe i concretar els resultats de l’avaluació. L’òr-
gan instructor ha de formular la proposta de resolució 
provisional que ha de notificar als sol·licitants inclosos en 
la relació, amb la quantia proposada i amb la concessió 
d’un termini de 10 dies per presentar al·legacions.

5. Després de l’examen de les al·legacions, si s’es-
cau, l’òrgan col·legiat ha de formular la proposta de reso-
lució definitiva, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 22.1 i 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
que l’instructor ha d’elevar amb el seu informe al titular 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el qual ha 
de dictar per si mateix o per delegació la resolució que 
correspongui, d’acord amb l’Ordre APA/1603/2005, de 17 
de maig, de delegació d’atribucions al Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació.

6. La resolució s’ha de notificar als interessats en el 
termini de 10 dies a partir que l’acte hagi estat dictat, 
d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Article 9. Durada del procediment i efectes del silenci.

El termini màxim per tramitar el procediment, així 
com per resoldre i notificar la resolució, no pot excedir els 
sis mesos, comptats a partir de la data que es determini 
en la convocatòria.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat 
resolució expressa, es pot entendre desestimada la sol-
licitud, per silenci administratiu, sense perjudici de l’obli-
gació de dictar resolució expressa.

Article 10. Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris tenen les obligacions següents:
a) Complir, amb caràcter general, les obligacions 

que, per als beneficiaris de subvencions, estableix l’article 
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

b) Incorporar de manera visible en el material de pro-
paganda i publicitat de les activitats i en les publicacions 
editades el logotip del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, que permeti identificar l’origen de la subvenció.

c) Informar la Direcció General d’Indústria Agroali-
mentària i Alimentació, amb l’antelació suficient, de les 
dates de celebració d’actes de promoció, presentacions, 
conferències o actes públics en general, així com de la 
distribució de publicacions, realitzats amb càrrec a les 
subvencions concedides, per a la seva possible compro-
vació material.

d) Satisfer els requisits que estableix l’article 31.3 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, en cas que la despesa objecte de subvenció exce-
deixi els 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica.

Article 11. Justificació de les despeses i pagament de la 
subvenció.

1. Els beneficiaris han d’acreditar, amb caràcter previ 
al pagament, la realització de les activitats i l’import de les 
despeses efectivament realitzades.

2. Les despeses anuals de funcionament i de gerèn-
cia s’han de justificar trimestralment al llarg del mes 
següent al trimestre natural de què es tracti. La data 
d’emissió de les nòmines, factures i altres justificants de 
despesa constitueix el criteri determinant per considerar 
si les despeses s’han realitzat en el període objecte de 
justificació. La falta de justificació en un trimestre suposa 
la pèrdua del dret a l’abonament de l’ajuda en aquest 
període. En cas que la notificació de concessió de la sub-
venció s’efectuï una vegada finalitzat un trimestre natural, 
la justificació corresponent als períodes trimestrals ante-
riors ha de tenir lloc en el termini d’un mes a partir de 
l’endemà de la recepció d’aquella.

3. Les subvencions per a l’exercici de les funcions de 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries i 
l’execució de plans marc específics, que estableix l’article 
3.c) i d), es poden justificar fins al dia 15 de novembre de 
l’any del seu atorgament. La falta de justificació en el ter-
mini assenyalat dóna lloc a la pèrdua del dret a percebre 
l’import de la subvenció concedida.

4.  La justificació de les subvencions s’ha de fer mit-
jançant la presentació de la documentació següent:

a) Una relació per duplicat de les despeses efectua-
des, classificades segons els diversos epígrafs del pressu-
post presentat.

b) Original i còpia de les factures i dels documents 
justificatius de les despeses efectuades. Amb caràcter 
general, les despeses s’han d’acreditar mitjançant factu-
res, que han de complir els requisits que estableix el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de factura-
ció, i es modifica el Reglament de l’impost sobre el valor 
afegit, aprovat pel Reial decret 1496/2003, de 28 de 
novembre. S’admeten els rebuts expedits per màquines 
registradores en els casos que preveu la normativa 
vigent.

Les despeses de personal s’han de justificar mitjan-
çant la nòmina corresponent signada pel destinatari. En el 
primer període de justificació s’ha d’aportar, a més, una 
còpia del contracte de treball. En el cas dels pagaments a 
la Seguretat Social s’han de presentar els respectius 
documents de cotització.

c) Els comprovants originals i còpies dels pagaments 
de les factures i dels justificants de despesa. De conformi-
tat amb el que estableix l’article 31.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, es considera 
despesa realitzada la que ha estat efectivament pagada 
amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

d) Un certificat de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i un altre de la Tresoreria General de la Segure-
tat Social, acreditatius d’estar al corrent en el compliment 
de les obligacions fiscals i de Seguretat Social. Si no 
s’aporten aquests certificats, el Ministeri d’Agricultura, 
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Pesca i Alimentació pot demanar la cessió de les dades 
corresponents a l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria i la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l’em-
para del que disposa l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

e) Dos exemplars dels estudis, publicacions o mate-
rial de promoció editat.

5. Totes les despeses l’import de les quals excedeixi 
els 3.000 euros s’han de pagar necessàriament a través 
del compte bancari donat d’alta a la Direcció General del 
Tresor i Política Financera per l’organització interprofes-
sional agroalimentària beneficiària de l’ajuda.

6. Si les despeses efectivament realitzades són infe-
riors a les pressupostades inicialment, s’ha de procedir a 
la reducció proporcional de l’ajuda, sempre que s’hagin 
assolit les finalitats i els objectius que van presidir la con-
cessió de la subvenció. En el cas de les subvencions que 
estableix l’article 3.c) i d), no es consideren complerts els 
seus objectius si no s’executa, com a mínim, el 60 per 
cent del pressupost previst.

7. Una vegada justificada adequadament, segons el 
parer de l’òrgan concedent, la realització de l’activitat 
objecte de subvenció, s’ha de procedir al pagament de 
l’ajuda.

Article 12. Modificació de la resolució, incompliment i 
reintegrament.

1. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en 
compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, 
l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades 
per altres administracions públiques o ens públics o pri-
vats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modi-
ficació de la resolució de concessió.

2. L’incompliment total o parcial dels requisits esta-
blerts en aquest Reial decret i altres normes aplicables, 
així com les condicions que, si s’escau, s’estableixin en la 
corresponent resolució de concessió, dóna lloc a la pèr-
dua del dret a la subvenció concedida i a l’obligació de 
reintegrar les quantitats percebudes, en les condicions 
que preveu el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions.

Article 13. Subcontractació.

1. Els beneficiaris de les ajudes que estableix aquest 
Reial decret poden subcontractar amb tercers l’execució 
de fins al 100 per cent de les accions que constitueixen 
l’objecte de la subvenció, sempre que la seva naturalesa 
no ho impedeixi, de conformitat amb l’article 29 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi 
el 20 per cent de l’import de la subvenció i aquest import 
sigui superior a 60.000 euros, s’ha de formalitzar per 
escrit el contracte corresponent, amb l’autorització prèvia 
de la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació.

Article 14. Finançament.

1. El finançament de les ajudes a les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries s’ha de fer amb càr-
rec als crèdits del pressupost del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació en cada exercici pressupostari.

2. Tant la concessió de la subvenció com el seu paga-
ment queden supeditats a l’existència de crèdit en les 
aplicacions pressupostàries corresponents dels pressu-
postos generals de l’Estat per a cada exercici econòmic.

Disposició addicional única. Condició suspensiva.

El pagament de les subvencions concedides a l’em-
para d’aquest Reial decret queda condicionat a la deci-
sió positiva de la Comissió Europea sobre la seva com-
patibilitat amb el mercat comú, d’acord amb el que 
estableix l’article 88.3 del Tractat constitutiu de la 
Comunitat Europea.

Disposició transitòria primera. Despeses anuals de 
gerència.

Les organitzacions interprofessionals agroalimentà-
ries reconegudes pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret poden accedir a la subvenció de les despeses 
anuals de gerència, que estableix l’article 3.b), durant 
quatre anys comptats a partir de l’entrada en vigor de 
l’ordre ministerial de convocatòria de les ajudes per a 
l’any 2006.

Disposició transitòria segona. Expedients iniciats abans 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Tots els expedients de subvenció iniciats abans de l’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret se segueixen regint, 
fins a la seva finalització, pel Reial decret 1789/1997, d’1 de 
desembre, pel qual s’estableixen ajudes a les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries, vigent en el moment 
de l’inici dels expedients.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1789/1997, d’1 de desem-
bre, pel qual s’estableixen ajudes a les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 
149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la com-
petència exclusiva sobre bases i coordinació de la planifi-
cació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Normativa aplicable.

En tot el que no preveu aquest Reial decret és aplica-
ble la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

Disposició final tercera. Habilitació normativa.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació perquè, en l’àmbit de les seves competències, 
dicti les disposicions que siguin necessàries per al des-
plegament i l’aplicació d’aquest Reial decret i, en parti-
cular, per modificar els límits i les quanties de les aju-
des que estableix.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 13 d’octubre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 


