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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
17136 Reial decret 1450/2018, de 14 de desembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 38/2017, de 27 de gener, sobre disposicions d’aplicació de la normativa 
de la Unió Europea en matèria d’accions d’informació i promoció relatives a 
productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països.

El Reglament (UE) núm. 1144/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 
d’octubre de 2014, sobre accions d’informació i de promoció relatives a productes agrícoles 
en el mercat interior i en tercers països i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
núm. 3/2008 del Consell, va establir un nou règim, més eficaç i coherent, sobre les 
polítiques de promoció i informació tenint en compte l’experiència adquirida i les 
perspectives d’evolució del sector agrícola i dels mercats, dins i fora de la Unió Europea.

En desplegament d’això, el Reglament delegat (UE) 2015/1829 de la Comissió, de 23 
d’abril de 2015, que completa el Reglament (UE) núm. 1144/2014 del Parlament Europeu 
i del Consell, sobre accions d’informació i de promoció relatives a productes agrícoles en 
el mercat interior i en tercers països, i el Reglament d’execució (UE) 2015/1831 de la 
Comissió, de 7 d’octubre de 2015, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
Reglament (UE) núm. 1144/2014 del Parlament Europeu i del Consell, sobre accions 
d’informació i de promoció relatives a productes agrícoles en el mercat interior i en tercers 
països, estableixen les condicions en què les accions d’informació i de promoció relatives 
a productes agrícoles i de determinats productes alimentaris a base de productes agrícoles, 
portades a terme en el mercat interior o en tercers països es poden finançar, totalment o 
parcialment, amb càrrec al pressupost de la Unió Europea.

Per aplicar a Espanya la normativa esmentada, es va dictar el Reial decret 38/2017, 
de 27 de gener, sobre disposicions d’aplicació de la normativa de la Unió Europea en 
matèria d’accions d’informació i promoció relatives a productes agrícoles en el mercat 
interior i en tercers països.

L’objectiu d’aquestes accions d’informació i promoció és reforçar la competitivitat del 
sector agrícola de la Unió Europea i, de manera més concreta, augmentar el nivell de 
coneixement dels consumidors sobre les bondats dels productes agrícoles i dels mètodes 
de producció, així com incrementar el coneixement i el reconeixement dels règims de 
qualitat de la Unió Europea.

Amb aquesta finalitat, les ajudes estan destinades a les organitzacions professionals i 
interprofessionals representatives del sector agroalimentari d’àmbit nacional o de la Unió 
Europea, les organitzacions de productors o associacions d’organitzacions de productors 
i els organismes del sector agroalimentari.

En el cas d’aquestes subvencions, les institucions europees, i en concret l’Agència 
Executiva de Consumidors, Salut, Agricultura i Alimentació (CHAFEA), disposen de 
competències directes en l’aprovació i la gestió de les sol·licituds d’ajuda presentades per 
les organitzacions proponents. No obstant això, la normativa esmentada encomana 
determinades actuacions en aquest procediment als estats membres.

Aquest sistema ha estat funcionant des de l’aprovació dels reglaments esmentats i el 
Reial decret. No obstant això, s’han rebut indicacions de la Comissió Europea a través del 
seu sistema d’auditories i controls en el sentit d’introduir en el seu règim jurídic una sèrie 
d’especificacions concretes i puntuals amb la finalitat de garantir l’optimització dels 
recursos públics europeus i d’assegurar l’encaix correcte del procediment que regula el 
Reglament per garantir la seguretat jurídica dels destinataris, i facilitar al mateix temps a 
les sol·licitants la correcta comprensió i cognoscibilitat del règim jurídic que els és aplicable. 
S’ha de tenir en compte que en aquest sistema de suport és la Unió Europea qui porta a 
terme el gruix de les actuacions i disposa l’orientació en la seva execució i les prioritats a 
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atendre, ja que selecciona les propostes presentades directament pels peticionaris sense 
participació dels estats membres i és del seu pressupost d’on parteix el finançament annex 
a les ajudes. Els estats membres es limiten a exercir funcions concretes de supervisió, en 
el si dels quals la Intervenció Delegada en el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) 
ha assenyalat la conveniència de procedir, en sentit idèntic, a les modificacions que ara 
s’operen.

Així mateix, aquesta modificació concreta en tres articles determinats el nou règim de 
relació electrònica dels interessats amb l’Administració, aplicable després de l’entrada en 
vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, que obliga a adequar el Reial decret en aquest 
sentit.

El contingut d’aquest Reial decret s’ajusta als principis de bona regulació que preveu 
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es 
justifica aquesta norma en la necessitat d’establir una ordenació adequada del sector 
agrícola. Es compleix el principi de proporcionalitat i la regulació es limita al mínim 
imprescindible per aplicar la normativa de la Unió Europea. En aplicació del principi 
d’eficiència, es limiten les càrregues administratives a les imprescindibles per a la 
consecució de les finalitats descrites, sempre dins del marc de la Unió Europea. En 
aplicació del principi de transparència, a més de l’audiència pública, durant la tramitació 
d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes, així com les entitats 
representatives dels sectors afectats, i s’han consultat els consumidors a través de 
diferents mitjans. I, en funció el principi de seguretat jurídica, aquesta iniciativa és coherent 
amb tot l’ordenament jurídic.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes, així 
com les entitats més representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 14 
de desembre de 2018,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 38/2017, de 27 de gener, sobre disposicions 
d’aplicació de la normativa de la Unió Europea en matèria d’accions d’informació i 
promoció relatives a productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països.

El Reial decret 38/2017, de 27 de gener, sobre disposicions d’aplicació de la normativa 
de la Unió Europea en matèria d’accions d’informació i promoció relatives a productes 
agrícoles en el mercat interior i en tercers països, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica l’article 6, que queda redactat de la manera següent:

«Article 6. Sol·licituds.

1. En cas que la selecció de l’organisme d’execució es faci de manera prèvia 
a la presentació de la sol·licitud d’ajuda a la CHAFEA, les entitats proponents han 
de presentar una sol·licitud d’aprovació del procés de selecció de l’organisme 
d’execució davant la Direcció General de la Indústria Alimentària.

Per fer-ho, disposen d’un termini de quinze dies hàbils comptats a partir de la fi 
del termini de presentació de sol·licituds que preveu la convocatòria publicada per 
la CHAFEA.

2. En cas que l’organisme d’execució no hagi estat seleccionat prèviament, la 
sol·licitud d’aprovació del procés de selecció de l’organisme d’execució, s’ha de 
presentar en qualsevol moment una vegada s’hagi seleccionat i, en tot cas, com a 
data límit en un termini de trenta dies hàbils comptats des de la data de recepció de 
la notificació de la decisió a què es refereix l’article 4.
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3. En cas que l’entitat proponent tingui signat un contracte marc amb un 
organisme d’execució, ha de justificar que hi havia un contracte marc plurianual 
previ i n’ha d’aportar còpia. La sol·licitud d’aprovació del procés de selecció de 
l’organisme d’execució objecte del contracte marc, s’ha de presentar en un termini 
de quinze dies hàbils comptats a partir de la fi del termini de presentació de 
sol·licituds que preveu la convocatòria publicada per la CHAFEA.

4. La sol·licitud que descriuen els apartats 1, 2 i 3 s’ha de presentar per la seu 
electrònica del MAPAMA, de conformitat amb el model disponible en el lloc web 
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocionalimentaria/
programas-de-informacion-y-promocion-de-productos-agricolas/ i acompanyada de 
la documentació següent:

a) Convocatòria. La convocatòria s’ha d’anunciar en mitjans que en permetin 
una difusió universal, per fer-ho se n’ha de donar publicitat durant un mes almenys 
en els webs de les entitats proponents i/o en el web del MAPA. Així mateix, la 
convocatòria ha de detallar els criteris de selecció, adjudicació i exclusió que s’han 
d’aplicar, així com el calendari previst del procediment.

b) Descripció dels mitjans utilitzats per donar difusió a la convocatòria 
(publicació en pàgines web o diaris, trameses de la convocatòria per correu 
electrònic, i altres mitjans destinats a aquesta finalitat).

c) Còpia de cadascuna de les propostes rebudes.
d) Criteris d’exclusió. Els organismes d’execució s’exclouen de participar en el 

procés de selecció si estan incursos en alguns dels criteris d’exclusió de l’article 71 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

e) Criteris de selecció aplicats. Aquests criteris serveixen per valorar la 
capacitat operativa i financera dels organismes d’execució. Aquests han de ser no 
discriminatoris i proporcionats al projecte que s’ha de desenvolupar i determinen 
quins organismes d’execució passen a la fase d’adjudicació.

f) Criteris d’adjudicació aplicats. Aquests criteris serveixen per avaluar la 
qualitat i pertinència de les propostes. El contingut de cada proposta s’ha de 
puntuar d’acord amb els criteris d’adjudicació, de manera que les propostes que 
no assoleixin els llindars mínims s’han de rebutjar. L’oferta escollida ha de 
representar la millor relació qualitat/preu i l’absència de conflicte d’interessos. Si 
la selecció no recau en la proposta econòmica més avantatjosa, s’ha de justificar 
expressament.

g) Document que doni fe del procés formal o acta on s’adjudica l’elecció, datat 
i signat pel representant de l’organització proponent.

h) Documentació que acrediti totes les comunicacions efectuades amb els 
organismes d’execució i la comunicació del resultat de cada fase del procés de 
selecció portat a terme degudament argumentat.

i) La identificació de l’/les entitat/s que ha/n d’intervenir eventualment en 
l’execució de les accions i la descripció dels treballs a dur a terme per cadascuna 
d’aquestes.

5. En cas que l’entitat proponent executi determinades parts d’un programa, ha 
de presentar davant la Direcció General de la Indústria Alimentària, en el termini 
màxim de trenta dies hàbils comptats des de la data de recepció de la notificació de 
la decisió a què es refereix l’article 4, informació acreditativa de la seva experiència 
en l’acompliment d’accions de promoció i descripció dels recursos de personal i 
mitjans per a l’execució del programa.

6. L’entitat proponent, segons el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
disposa d’un termini de deu dies hàbils per esmenar o acompanyar els documents 
preceptius indicats anteriorment.»
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Dos. S’introdueix un nou article 6 bis amb el contingut següent:

«Article 6 bis. Selecció dels organismes de mesurament de resultats.

1. En cas que la quantia del contracte sigui inferior a 15.000 € sense IVA, la 
selecció es por fer mitjançant un procediment sense la publicació prèvia d’una 
convocatòria de licitació amb la consulta, com a mínim, de tres candidats. La 
selecció de l’organisme de mesurament de resultats, entès com a organisme 
extern qualificat i independent encarregat d’avaluar els resultats del programa, 
s’ha de fer sobre la base de la millor relació qualitat/preu i l’absència del conflicte 
d’interessos.

2. En cas que la quantia del contracte sigui superior a 15.000 € sense IVA, la 
selecció s’ha de fer mitjançant un procediment de licitació obert i públic i sobre la 
base de la millor relació qualitat/preu i l’absència del conflicte d’interessos. Per 
fer-ho, les entitats proponents han d’aportar la documentació acreditativa que 
descriu l’apartat 4 de l’article 6.

3. Les entitats proponents han de presentar davant la Direcció General de la 
Indústria Alimentària tota la documentació que acrediti el procediment portat a 
terme, en qualsevol moment durant l’execució del programa i, en tot cas, abans de 
fer el mesurament de resultats.

En cas que no es verifiqui la conformitat del procediment, la Direcció General de 
la Indústria Alimentària ha de comunicar aquest fet a l’interessat i al FEGA als 
efectes del pagament corresponent.»

Tres. Es modifica l’article 10.1, que queda redactat de la manera següent:

«1. D’acord amb l’article 13 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/1831 
de la Comissió, de 7 d’octubre de 2015, en un termini de trenta dies naturals a 
partir de la data de la signatura del contracte, el beneficiari pot presentar davant el 
FEGA una sol·licitud de pagament d’un avançament, juntament amb la fiança que 
preveu l’apartat 2. De conformitat amb el que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, és obligatòria la presentació electrònica de la sol·licitud i de la 
documentació corresponent, disponible a la seu electrònica del FEGA, l’adreça 
de la qual és https://www.sede.fega.gob.es, dins de l’apartat de “Catàleg de 
serveis”.»

Quatre. Es modifica l’article 11.2, que queda redactat de la manera següent:

«2. Aquestes sol·licituds han de cobrir els costos subvencionables en què 
s’hagi incorregut durant l’any en qüestió i s’han d’acompanyar de la documentació 
esmentada a l’article 14, apartats 2, 3 i 4, del Reglament d’execució (UE) 2015/1831, 
de 7 d’octubre de 2015. De conformitat amb el que disposa l’article 14 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, és obligatòria la presentació electrònica de la sol·licitud i 
de la documentació corresponent, disponible a la seu electrònica del FEGA, l’adreça 
de la qual és https://www.sede.fega.gob.es, dins de l’apartat de “Catàleg de 
serveis”.»

Cinc. Es modifica l’article 12.2, que queda redactat de la manera següent:

«2. La sol·licitud només es considera admissible si va acompanyada de la 
documentació esmentada en els apartats 3, 4 i 5 de l’article 15 del Reglament 
d’execució (UE) núm. 2015/1831 de la Comissió, de 7 d’octubre de 2015. De 
conformitat amb el que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatòria la 
presentació electrònica de la sol·licitud i de la documentació corresponent, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 302  Dissabte 15 de desembre de 2018  Secc. I. Pàg. 5

disponible a la seu electrònica del FEGA, l’adreça de la qual és https://www.sede.
fega.gob.es, dins de l’apartat de “Catàleg de serveis”.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de desembre de 2018.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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