ACTA DE LA REUNIÓ DEL COMITÉ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPLAMENT RURAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2007-2013

Lloc:

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – València. Edifici A, Sala 2

Data:

17 de novembre de 2015

Hora:

10.00 hores

Núm. de reunió:

Octava reunió del Comité

Assistents:
President:
•Sr. Francisco Rodríguez Mulero, secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural i director de
l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Vocals en representació de la Generalitat:
I) de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
•Sr. Roger Llanes Ribas, director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
•Sra. Mª Teresa Cháfer Nácher, directora general de Desenvolupament Rural i PAC
•Sra. Delia Álvarez Alonso, directora general de Prevenció d’Incendis Forestals
•Sra. Amparo Yago Luján, subdirectora general Estructures Agràries i Cooperativisme
•Sr. José Juan Morant Navarro, subdirector general de PAC i Competitivitat
•Sr. Vicente Zamorano Benlloch, subdirector general de Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i
Producció Ecològica
•Sr. Josep Ramon Nebot Cerdà, subdirector general del Medi Natural

II) de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
•Sra. Mª Carmen Escrivá Badiola, subdirectora general de l’AVFGA
•Sr. José Bou Martí, cap del Servei Economicofinancer
•Sr. Juan Carlos Romero Ibáñez, cap del Servici de Programació Financera de Fons Comunitaris i secretari
del Comité de Seguiment
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Vocal en representació de l’Administració de l’Estat:
Del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
•Sr. José Luis Peralta Pascua, en representació de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política
Forestal
Vocals en representació de la Comissió Europea:
•Sr. Efthimios Bokias
•Sra. Sofía Amor
Vocals en representació dels agents socials dels àmbits econòmic, social i mediambiental:
•Sra. Mª Victòria Fernández de Córdova, de l’Associació Forestal de la Comunitat Valenciana (AFOVAL)
•Sr. José Francisco Sales Marqués, de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA)
•Sr. Domènec Josep Nàcher Cervera, de la Federació Provincial d’Agricultors i Ramaders de Castelló (FEPACASAJA)
•Sra. Silvia Ramos Marzo, de La Unió de Llauradors i Ramaders
•Sr. Rafael Calduch Cervera, de la Unió de Xicotets Agricultors (UPA)
•Sr. José Vicente Segarra Tirado i Sra. Myriam Mestre Froissard, de Cooperatives Agroalimentàries de la
Comunitat Valenciana (FECOAV)
Vocals en representació dels Grups d’Acció Local de l’Eix Leader:
•Sr. José Domingo Giner Beltrán, president del GAL Zona 1
•Sra. Myriam Boix Meseguer, en representació del GAL Zona 2
•Sra. María Juan Jordá, representació del GAL Zona 8
Hi assistixen, a més, com a invitats del Comité, la Sra. Anna Torrelles Lozano, cap del Servei d’Estratègia
Territorial Rural de la Subdirecció General de Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i Producció
Ecològica; la Sra. María Fuente Palmer Estevan, cap del Servi de Coordinació Tècnica i de Controls de
l’AVFGA i la Sra. Marina Lucena Herráez i el Sr. Carlos Pla Cercós, caps de secció de l’AVFGA.
En primer lloc, el director de l’AVFGA i president del comité, Francisco Rodríguez Mulero, dóna la
benvinguda i agraeix als presents la seua assistència al Comité de Seguiment, especialment a les persones
que s’hi incorporen per primera vegada. Així mateix, presenta els representants de la Comissió Europea i el
de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient.
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A continuació es passa a la lectura, discussió i aprovació dels punts inclosos en l’ordre del dia de la reunió,
segons el detall següent:
1.

Lectura i aprovació de l’ordre del dia.

2.

Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la reunió anterior (Comité de Seguiment de 17 de
juny de 2014).

3.

Estat de l’octava modificació del PDR-CV 2007-2013 (pendent d’aprovació).

4.

Estat d’execució del Programa a data 15 d’octubre de 2015.

5.

Tor obert de paraules

1. Lectura i aprovació de l’orde del dia.

El president llig l’orde del dia i pregunta si algú desitja formular alguna observació. Com no se'n formula cap,
es dóna per aprovat l’ordre del dia tal com queda reflectit més amunt.
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior reunió (Comité de Seguiment de 17 de juny de 2014).
L’esborrany de l’acta de l’anterior sessió va ser enviat prèviament als membres del Comité. El president
pregunta també, en aquest cas, si algú desitja formular observacions. Com tampoc se'n formula cap,
s’aprova l’acta de la sessió de 17 de juny de 2014.

3. Estat de l’octava modificació del PDR CV 2007-2013 (pendent d’aprovació).

El president comenta que l’octava modificació del PDR actualment està en fase de proposta i es troba
pendent d’aprovació per la Comissió Europea. A continuació cedeix la paraula a la subdirectora de l’AVFGA,
Mª Carmen Escrivá, perquè realitze una breu exposició sobre el contingut de la proposta de modificació.
La subdirectora explica que l’objectiu de l’exposició és que el Comité conega el treball que s’ha realitzat per
a aprofitar al màxim el finançament del FEADER. Afig que l’article 19.1 del Reglament (CE) núm. 1698/2005
permet que els PDR puguen ser adaptats amb l’aprovació prèvia del Comité de Seguiment. En virtut això,
l’octava proposta de modificació del PDR CV 2007-2013 va ser aprovada pel Comité de Seguiment per
procediment escrit i remesa el 28 de setembre de 2015 a la Comissió.
La finalitat de la modificació és aprofitar els excedents de les mesures que no s'hagen d'executar en la seua
totalitat, d’acord amb les previsions dels gestors sobre l’execució final de les seues mesures, i traspassar-los
a la Mesura 214, “Ajudes Agroambientals”, que es troba infradotada.
En concret, la modificació consistix en:
a) minorar la despesa públic de les mesures 112 “Instal·lació de jóvens agricultors”, 121.1
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“Modernització d’explotacions agrícoles”, 123 “Augment del valor afegit dels productes agrícoles:
ajuda a la indústria agroalimentària”.
b) suprimir la mesura 125 “Infraestructures relacionades amb l’evolució i adaptació de l’agricultura:
gestió de recursos hídrics”.
c) incrementar la despesa pública de la mesura 214 “Ajudes Agroambientals”.
La minoració de la despesa pública de les esmentades mesures es justifica en que aquestes preveuen ajudes
per a inversions que requereixen un pla empresarial que els beneficiaris han d’assumir amb fons propis. La
situació socioeconòmica i la dificultat d’accedir al crèdit dels titulars d’explotacions han suposat la renúncia
a determinats projectes d’inversió. El sobrant destinat a aquestes ajudes és el que es proposa transferir a la
mesura 214. Els imports a minorar, així com l’increment de la mesura 214, ascendeix a 8,5 milions d’euros.
El president fa excepció que la minoració de les mesures 112, 121.1 i 123 no es deriva d’una reducció de
l’esforç financer de la Generalitat en l’execució d'aquestes sinó que, únicament, és conseqüència dels
desistiments dels interessats i de la impossibilitat, per falta de temps, d’aprovar noves convocatòries.
El representants d’AVA-ASAJA sol·liciten un aclariment sobre l’import transvasat. La subdirectora intervé
per a explicar que els imports transferits són despesa pública FEADER, els percentatges de cofinançament
dels quals són distints en els Eixos 1 i 2. A continuació pregunta als representants de la Comissió en quina
fase de tramitació es troba la proposta de modificació.
Pren la paraula la Sra. Sofía Amor per a indicar que, en aquests moments, la Comissió està analitzant la
proposta de modificació i que encara estem dins del període de consulta als seus diferents serveis. Assegura
que es complirà el termini dels tres mesos de què disposa la Comissió per a pronunciar-se sobre la
proposta.
4. Estat d’execució del programa a data 15 d’octubre de 2015

La subdirectora de l’AVFGA realitza una altra exposició per a explicar l’estat d’execució de Programa a data
15 d’octubre. En primer lloc aclareix que l’execució financera es correspon amb els pagaments efectius
realitzats i declarats a la Comissió en aquesta data. Assenyala que la despesa programada incorpora la 8a
modificació del PDR-CV (que està pendent d’aprovació per la Comissió) i no inclou el finançament nacional
addicional.
Els pagaments declarats a la Comissió acumulats des de l’1 de gener de 2007 fins al 15 d’octubre de 2015,
ascendeixen a 428.067.762 euros, import que representa aproximadament un 92,65% de la despesa total
programada del PDR. En l’exercici 2015, fins al 15 d’octubre, l’import total de despesa pública declarada a la
Comissió ha sigut de 29.429.389 euros.

4

Quant a l’Eix 1 “Millora de la competitivitat del sector agrari”, els pagaments declarats de despesa pública
en l’exercici 2015 (fins al 15 d’octubre) ascendeixen a 8.663.378 euros. Els pagaments acumulats des de l’1
de gener de 2007 fins a aquesta data de les mesures de l’Eix 1 ascendeixen a 224.434.103 euros. Totes les
mesures d’aquest eix presenten percentatges d’execució elevats excepte les mesures 114, 115 i 123.2. El
percentatge d’execució de l’Eix 1 ascendix al 97,38%, i es preveu aconseguir una execució entre el 98 i el
99% a 31 de desembre de 2015.
Quant a les mesures que han tingut una execució més baixa, en el cas de la 114 “Utilització de serveis de
gestió i assessorament” (34,66%) això ha sigut a causa que les dos convocatòries efectuades en el marc
d’aquesta mesura han tingut una demanda baixa que no arriba al 100% de la despesa programada. Tant els
imports concedits com els finalment justificats i abonats han sigut escassos.
I en el cas de la Mesura 115 “Implantació de serveis de gestió i assessorament” (28,43%), les dos
convocatòries efectuades han tingut, també, una demanda baixa que tampoc ha arribat al 100% de la
despesa programada. S’entén que això es deu a l’existència a la Comunitat Valenciana d’una estructura
d’oficines comarcals d’informació i assessorament a l’agricultor (les OCAPAS) i a la labor de les cooperatives
agràries.
Finalment, respecte de la Mesura 123.2 “Augment del valor afegit dels productes agrícoles. valorització de
residus agroalimentaris” (4,98%), la subdirectora comenta que el seu baix nivell d’execució es deu al fet que
en 2010 es va publicar la primera convocatòria per un import màxim de 2,3 milions d’euros i es van concedir
ajudes a tres empreses que posteriorment van renunciar-hi. En 2014 es va publicar la segona convocatòria a
què es van presentar 11 sol·licituds de les quals 10 van desistir abans de la resolució de concessió.
D’aquesta manera, es va concedir una única ajuda per un import de 777.010 euros, distribuïts en les
anualitats 2014 i 2015. En data de hui s’ha abonat l’anualitat 2014 i està pendent la de 2015. En
conseqüència, a 31 de desembre es preveu una execució de la submesura del 20%.
L’explicació de la nul·la execució de la Mesura 125 “Infraestructures relacionades amb el desenvolupament i
l’adaptació de l’agricultura i de la silvicultura gestió – de recursos hídrics” és que la dotació d’aquesta
mesura anava destinada en la seua totalitat al projecte “Modernització dels regadius del Camp del Túria.
Bassa i conduccions de La Presa VII. Comunitat de regants de Llíria”.
El 9 de novembre de 2011 es va subscriure un conveni amb la Comunitat de regants de Llíria per a la
construcció d’una bassa i la millora de les conduccions, però van sorgir problemes tècnics que van fer
necessari replantejar el projecte i fixar-ne una nova ubicació. Es va redactar un nou projecte d’obra, i es va
formalitzar un nou conveni de col·laboració l’1 de setembre de 2014. Però a 31 de desembre de 2014 no
s’havia pogut ni subscriure l’acta de replantejament previ, ni tramitar l’expedient de contractació de l’obra ni
firmar l’acta de comprovació del replantejament, per la qual cosa es va procedir a rescindir el conveni,
d’acord amb la clàusula tercera. En 2015 s’ha procedit a incloure en la 8a modificació del PDR la minoració
de la dotació total assignada a aquesta mesura, per a incrementar l’import assignat a la mesura 214.
Quant a l’Eix 2 “Millora del medi ambient i de l’entorn rural”, els pagaments declarats a la Comissió en
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l’exercici 2015 (fins al 15 d’octubre) ascendixen a 16.941.533 euros. I els pagaments acumulats des de l’1 de
gener de 2007 fins a aquesta data ascendeixen a 173.767.577 euros.
La representant de la Unió de Llauradors i Ramaders sol·licita un aclariment sobre si les xifres es refereixen a
pagaments efectius. Li respon la subdirectora que, efectivament, són pagaments directes de l’AVFGA. En
aquest sentit, afig, els pagaments en l’Agència es porten al dia.
Aclareix el president del Comité que en les ajudes que tramita la Conselleria cal distingir entre la proposta
de pagament, que fa la mateixa conselleria, i la transferència bancària (el pagament efectiu) que realitza la
Tresoreria de la Generalitat de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. Però que en les ajudes pagades
per l’AVFGA no hi ha aquesta diferència perquè l’Agència, com a Organisme Pagador, disposa de tresoreria
pròpia i realitza directament les transferències.
El percentatge d’execució de l’Eix 2 ascendeix al 95,39%, i es preveu aconseguir una execució del 100% a 31
de desembre de 2015. Totes les mesures presenten uns percentatges alts d’execució. La mesura 214 “Ajudes
agroambientals” és la mesura amb la despesa programada més alta de tot el PDR després de l’octava
modificació: 143,4 milions d’euros. En l’exercici de 2015 s’han realitzat pagaments per import de 12 milions
d’euros, i el percentatge d’execució ascendeix, a 15 d’octubre, al 96,87%. La previsió d’execució a 31 de
desembre és del 100%.
Quant als Eixos 3 “Qualitat de vida en les zones rurals i diversificació de l’economia rural” i 4 “Aplicació de
l’enfocament Leader”, la subdirectora puntualitza que les mesures de l’Eix 3 estan incloses en la mesura
413 “Aplicació d’estratègies de desenvolupament local. Qualitat de vida i diversificació”, de l’Eix 4.
En l’exercici 2015 (fins al 15 d’octubre), l’import total de despesa pública declarada a la Comissió en l’Eix 4
ha sigut de 3.731.144 euros i l’acumulat en tot el període de 29.248.956 euros. L’execució financera
d’aquest eix (mesures 413 i 431) és d’un 62% aproximadament.
En la mesura 413 “Estratègies de desenvolupament rural” (61,30%), el percentatge d’execució s’explica per
l’existència de renúncies, pèrdues de dret al cobrament per no complir la finalitat o per inversions o
despeses no elegibles. S’estima un percentatge d’execució a 31 de desembre de 2015 d’un 70%
aproximadament. L’import excedent no s’ha pogut traspassar a altres eixos perquè el Reglament FEADER
obliga a mantindre en els eixos 1 i 3 un mínim del 10% del total de la contribució FEADER al PDR.
El representant d’ASAJA-Castelló pregunta si hi ha hagut algun retard en l’execució de la mesura 431, atés
que el percentatge d’execució és baix per a la data en què estem. Li respon el subdirector general de
Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i Producció Ecològica que tot el que s’ha convocat s’ha pagat i
que la previsió dels imports programat estava per damunt de les despeses reals. Els romanents no s’han
pogut traslladar perquè no ho permet la normativa comunitària.
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Comenta el representant d’ASAJA-Castelló que, efectivament, l’import programat ha sigut molt superior al
que després s’ha pogut executar.
Finalment, l’execució financera total de la part cofinançada pel FEADER del PDR a data 15 d’octubre de 2015
és la següent:
a) la despesa pública programada (incloent-hi l’assistència tècnica i excloent-ne el finançament
nacional addicional) és de 462 milions d’euros.
b) la despesa pública pagada a 15 d’octubre de 2015: 428 milions d’euros (92,65%).
Finalitzada l’exposició de la subdirectora de l’AVFGA, el president del Comité li agraeix l’excel·lent treball que
ha realitzat l’Agència.
5. Torn obert de paraules
El representant d’AVA-ASAJA pregunta si la diferència entre el que programa i allò que s’ha executat es
pagarà abans del 31 de desembre de 2015. El president li respon que així serà, en la mesura que siga
possible. La subdirectora afig que, a més, s'utilitzaran fons nacionals i que la part cofinançada s’executarà en
un percentatge pròxim al 100%.
El president anuncia que l’any que ve es farà el Comité de seguiment de tancament del PDR CV 2007-2013.
Manifesta el seu agraïment tant a qui estan en el Comité des del principi del període com als qui s’hi han
incorporat posteriorment.
Intervé en nom de la Comissió el Sr. Efthimios Bokias per a manifestar que la Comissió està molt satisfeta
amb el PDR-CV 2007-2013, que està quasi totalment executat, després dels anys de crisi en què el nivell
d’execució va ser baix.
En relació amb la hipotètica “sobreestimació” de l’Eix 4 comenta que si hi ha un mínim establit
reglamentàriament no es pot parlar de sobreestimació. Si es produeix una crisi, la solució és difícil ja que
no es pot crear una nova mesura per a poder executar el pressupost programat. El PDR de la Comunitat
Valenciana ha sigut un bon PDR i dóna les gràcies per l’esforç realitzat.
El president del Comité alça la sessió a les 11.30 hores i mitja del dia assenyalat, i agraeix a tots els presents
la seua assistència.
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