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2. Queda derogada expressament la disposició transi-
tòria única de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre 
normes de valoració de béns immobles i de determinats 
drets per a certes finalitats financeres.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 4 d’octubre de 2007.–El vicepresident segon del 
Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 18141 REIAL DECRET 1290/2007, de 28 de setembre, 
pel qual es modifica, amb vigència fins al 31 de 
desembre de 2013, el Reial decret 1225/2005, 
de 13 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de les subven-
cions a les organitzacions interprofessio nals 
agroalimentàries. («BOE» 249, de 17-10-2007.)

Mitjançant el Reial decret 1225/2005, de 13 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la con-
cessió de les subvencions a les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries, es va aprovar el marc jurídic 
bàsic del règim d’ajuts a les organitzacions esmentades. 
La seva disposició addicional única, amb el títol de «Con-
dició suspensiva», estableix que «el pagament de les sub-
vencions concedides a l’empara d’aquest Reial decret 
queda condicionat a la decisió positiva de la Comissió 
Europea sobre la seva compatibilitat amb el mercat comú, 
d’acord amb el que estableix l’article 88.3 del Tractat cons-
titutiu de la Comunitat Europea».

La naturalesa representativa i sense ànim de lucre de 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, 
les finalitats específiques que presideixen el seu funciona-
ment i les destacades funcions de representació general 
dels interessos del sector agroalimentari, d’interlocució i 
de col·laboració amb les administracions públiques que 
aquestes assumeixen ha conferit dificultats especials al 
procés de sotmetre el règim jurídic dels ajuts al judici de 
la seva compatibilitat amb els principis continguts en les 
directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector 
agrari.

Per part dels serveis de la Comissió Europea s’ha invi-
tat les autoritats espanyoles a retirar la subvenció de des-
peses de funcionament del règim d’ajuts notificat, en la 
mesura en què la recent aprovació d’un nou document 
sobre directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sec-
tor agrari i forestal en el període 2007-2013 (DOC 319, 
de 27.12.2006) obliga a fer certes adaptacions i modifica-
cions en el règim de subvencions implantat, amb l’objecte 
de garantir-ne la plena adequació al marc comunitari esta-
blert, i a més se n’ha limitat la vigència al dia 31 de 
desembre de 2013.

Finalment, l’entrada en vigor del 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, 
constitueix un motiu addicional per ajustar les bases 
reguladores dels ajuts a les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries a les previsions que aquest conté, 
especialment pel que fa a la possibilitat de poder excep-
tuar del requisit de fixar un ordre de prelació entre les 
sol·licituds presentades, en cas que el crèdit consignat en 

la convocatòria sigui suficient, i sobre la justificació de les 
subvencions atorgades.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de setembre 
de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1225/2005, 
de 13 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases regu-
ladores per a la concessió de les subvencions a les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

El Reial decret 1225/2005, de 13 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
les subvencions a les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries, queda modificat en els termes següents:

U. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Finalitat dels ajuts.

Es poden concedir ajuts per a les finalitats 
següents:

a) Despeses d’assistència tècnica, destinades a 
la contractació laboral d’un director tècnic, gerent, o 
càrrec assimilat de les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries. Comprèn les despeses de 
sous i seguretat social, així com dietes i despeses de 
viatge, en l’exercici de les seves funcions, com a 
màxim en la quantia que estableix, per al grup 2, el 
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, i indemnitza-
cions per raó del servei per al personal al servei de 
l’Administració General de l’Estat, excloent-ne les 
despeses d’indemnització per acomiadament.

b) Desenvolupament de les funcions de les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
a través de les accions següents:

1a Realització de campanyes d’informació i 
promoció del producte o sector objecte de les orga-
nitzacions, així com la creació de la seva imatge 
externa.

2a Elaboració d’estudis referits a algunes de 
les finalitats de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries sol·licitants.

3a Dotació, organització i posada en marxa de 
sistemes informàtics de recollida, tractament i trans-
missió de dades.

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

c) Despeses d’execució de plans marc especí-
fics per a l’impuls i desenvolupament de l’activitat 
interprofessional, destinats als fins 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 proces-
sos que intervenen en la cadena agroalimentària.

3r Elaboració i aplicació de plans o sistemes de 
traçabilitat, certificació i/o acreditació.

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

Dos. L’article 4 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 4. Quantia i límits dels ajuts.

1. La subvenció de les despeses d’assistència 
tècnica té una durada màxima de quatre anys des 
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del començament de l’activitat de l’organització 
interprofessional agroalimentària sol·licitant, i s’es-
tableixen les quanties i límits següents:

a) L’import de l’ajut pot abastar 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, en el tercer any de 30.000 euros i en el quart 
de 25.000 euros.

2. Als efectes de la subvenció que estableix 
l’article 3.a), les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries poden optar per considerar primer 
any d’activitat el del seu reconeixement o el primer 
any civil següent. L’esmentat ajut de despeses d’as-
sistència tècnica s’ha de sol·licitar anualment i de 
forma separada, sense que l’atorgament en un any 
en prejutgi la concessió en anys successius.

3. Les campanyes d’informació i promoció del 
producte o sector objecte de les organitzacions, així 
com la creació de la seva imatge externa, es poden 
subvencionar amb un import de fins al 50 per cent 
del pressupost previst, amb un límit de 90.000 euros 
per campanya. Les campanyes esmentades han de 
respectar les condicions i criteris que estableixen 
per als ajuts per a la publicitat de productes agríco-
les les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al 
sector agrari 2007-2013.

4. Els ajuts per a la realització d’estudis relacio-
nats amb les finalitats de les organitzacions inter-
professionals poden arribar al 50 per cent del cost 
previst, amb un límit màxim de 45.000 euros per 
estudi.

5. Cadascuna de les accions que preveu l’arti-
cle 3.b) 3a i 4a i c) poden ser subvencionades amb 
un import de fins al 50 per cent de les despeses pres-
supostades, amb un límit màxim de 90.000 euros 
per acció.

6. Cada organització interprofessional agroali-
mentària pot subvencionar anualment 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 agroali-
mentària pot obtenir més de cinc ajuts anuals per a 
la realització de les accions que estableix l’article 3.b) 
i c).

8. Les quanties màximes dels ajuts a les orga-
nitzacions interprofessionals agroalimentàries s’han 
d’actualitzar anualment, a partir de la convocatòria 
per a l’any 2009, en funció de l’índex de preus de 
consum (IPC) de l’any precedent. L’actualització de 
les quanties màximes s’ha de publicar a l’ordre de 
convocatòria de les subvencions corresponent.

9. L’import de les subvencions en cap cas pot 
ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrèn-
cia amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recur-
sos, superi el cost de l’activitat subvencionada.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 8 queda redactat de la 
manera següent:

«1. La Direcció General d’Indústria Agroalimen-
tària i Alimentació ha de dur a terme la instrucció del 
procediment en els termes que preveuen els arti-
cles 22 i 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. No és necessari fixar un 
ordre de prelació entre les sol·licituds presentades 
que reuneixin els requisits establerts per accedir als 
ajuts en cas que el crèdit consignat en la convocatò-
ria sigui suficient, atenent el nombre de sol·licituds 
una vegada finalitzat el termini de presentació.»

Quatre. L’article 11 queda redactat de la manera 
següent:

«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 fetes.

2. Les despeses anuals d’assistència tècnica 
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 justifi-
cants de despesa constitueix el criteri determinant 
per considerar si les despeses s’han fet en el període 
objecte de justificació. La falta de justificació en un 
trimestre implica la pèrdua del dret a l’abonament 
de l’ajut en el període esmentat. En el cas que la 
notificació de concessió de la subvenció es faci una 
vegada finalitzat un trimestre natural, la justificació 
corresponent als períodes trimestrals anteriors ha 
de tenir lloc en el termini d’un mes a partir de l’en-
demà de la seva recepció.

3. Les subvencions per al desenvolupament de 
les funcions de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries i l’execució de plans marc especí-
fics, que estableix l’article 3.b) i c), es poden justifi-
car fins al dia 15 de novembre de l’any del seu ator-
gament. La falta de justificació en el termini 
assenyalat dóna lloc a la pèrdua del dret a percebre 
l’import de la subvenció concedida.

4. La justificació de les subvencions té lloc mit-
jançant la presentació d’una memòria d’actuació 
indicativa de les accions fetes i dels resultats obtin-
guts i una memòria econòmica, que ha de contenir:

a) Una relació per duplicat de les despeses 
fetes, classificades segons els diversos epígrafs del 
pressupost presentat, amb indicació de les desvia-
cions pressupostàries esdevingudes i dels criteris de 
repartiment dels costos generals o indirectes.

b) Original i còpia de les factures i dels docu-
ments justificatius de les despeses fetes. Amb caràc-
ter general, les despeses s’han d’acreditar mitjan-
çant factures, que han de complir els requisits que 
estableix el Reglament pel qual es regulen les obli-
gacions de facturació 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 mit-
jançant la nòmina corresponent signada pel destina-
tari. En el primer període de justificació s’ha d’apor-
tar, a més, una còpia del contracte de treball. En el 
cas dels pagaments a la Seguretat Social, s’han de 
presentar els documents de cotització respectius.

c) Els comprovants originals i còpies dels paga-
ments de les factures i dels justificants de despesa. 
D’acord amb el que estableix l’article 31.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, es considera despesa feta la que ha estat efec-
tivament pagada amb anterioritat a la finalització del 
període de justificació.

d) Un certificat de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària i un altre de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, acreditatius del fet d’estar al 
corrent en el compliment de les seves obligacions 
fiscals i de Seguretat Social. Si no s’aporten aquests 
certificats, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació pot obtenir la cessió de les dades correspo-
nents per part de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, a l’empara del que disposa l’article 23.3 de la 
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

e) Dos exemplars dels estudis, publicacions o 
material promocional editat.

f) Una relació detallada d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat subven-
cionada amb indicació de l’import i la seva proce-
dència.

g) Els tres pressupostos que, en aplicació de 
l’article 31.3 de la Llei general de subvencions, hagi 
d’haver sol·licitat el beneficiari.

5. L’organització interprofessional agroalimen-
tària beneficiària de l’ajut ha de pagar necessària-
ment a través del compte bancari donat d’alta a la 
Direcció General del Tresor i Política Financera totes 
les despeses l’import de les quals superi els 3.000 
euros.

6. Si les despeses efectivament fetes són infe-
riors a les pressupostades inicialment, s’ha de reduir 
proporcionalment l’ajut, sempre que s’hagin assolit 
els fins i objectius que van presidir la concessió de la 
subvenció. En el cas de les subvencions que esta-
bleix l’article 3.b) i c), no es consideren complerts els 
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, es procedirà al 
pagament de l’ajut.»

Cinc. La disposició transitòria primera queda redac-
tada de la manera següent:

«Disposició transitòria primera. Despeses d’assis-
tència tècnica.

Les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries reconegudes pel Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació amb anterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret poden accedir a la sub-
venció de les despeses d’assistència tècnica, que 
estableix l’article 3.a), durant quatre anys comptats 
a partir de l’entrada en vigor de l’ordre ministerial de 
convocatòria dels ajuts per a l’any 2007.»

Sis. S’hi afegeix una nova disposició transitòria ter-
cera, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria tercera. Expedients pen-
dents de pagament a la finalització de la vigència 
d’aquest Reial decret.

Tots els expedients de subvenció, justificats en el 
termini establert, que estiguin pendents de paga-
ment a la finalització del període de vigència 
d’aquest Reial decret es continuaran regint per les 
seves disposicions fins al pagament final de la sub-
venció deguda.»

Set. La disposició final quarta queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició final quarta. Vigència.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i la 
seva vigència acaba el dia 31 de desembre de 2013.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de setembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 18191 ORDRE EHA/3020/2007, d’11 d’octubre, per la 
qual s’aproven el model 190 per a la declaració 
del resum anual de retencions i ingressos a 
compte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques sobre rendiments del treball i 
d’activitats econòmiques, premis i determinats 
guanys patrimonials i imputacions de rendes, 
els dissenys físics i lògics als quals s’han 
d’ajustar els suports directament llegibles per 
ordinador, es determinen el lloc i la forma de 
presentació d’aquest model, i es modifica l’Or-
dre EHA/30/2007, de 16 de gener, per la qual 
s’aproven els models 110 i 111 de declaració-
document d’ingrés de retencions i ingressos a 
compte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques sobre rendiments del treball i 
d’activitats econòmiques, premis i determinats 
guanys patrimonials i imputacions de renda. 
(«BOE» 250, de 18-10-2007.)

La Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i de modificació parcial 
de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda 
de no residents i sobre el patrimoni, ha introduït en l’àm-
bit de les retencions i ingressos a compte de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques dos nous supòsits 
de rendes subjectes a aquestes modalitats de pagaments 
a compte. El primer el conté el paràgraf d) de l’apartat 5 
de l’article 101, que incorpora, dins dels rendiments deri-
vats d’activitats econòmiques subjectes a retenció o 
ingrés a compte, els procedents d’activitats empresarials 
que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estima-
ció objectiva, en els supòsits i les condicions que per 
reglament s’estableixin. L’altre nou supòsit de rendes sub-
jectes a retenció o ingrés a compte es concreta en el tercer 
paràgraf de l’article 101.6 de l’esmentada Llei en el qual es 
declaren subjectes al tipus de retenció o ingrés a compte 
del 18 per 100 els guanys patrimonials derivats dels apro-
fitaments forestals dels veïns en forests públiques que 
s’estableixin per reglament.

El Reglament de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, aprovat per l’article únic de Reial decret 
439/2007, de 30 de març, desplega les previsions legals de 
les noves obligacions de retenir o ingressar a compte. 
Així, en relació amb els rendiments derivats d’activitats 
empresarials el rendiment net de les quals es determini 
en el mètode d’estimació objectiva, l’article 95.6.2n de 
l’esmentat Reglament especifica i detalla cadascuna de 
les activitats econòmiques els rendiments de les quals 


