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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
13876 Reial decret 1151/2015, de 18 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial 

decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen els requisits i el 
procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per 
a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives 
prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració 
de cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, i el 
Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures 
del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

La Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres 
entitats associatives de caràcter agroalimentari, preveu un instrument bàsic per contribuir 
a millorar l’estructuració de l’oferta i la integració, mitjançant el redimensionament de les 
entitats associatives: la nova figura de l’entitat associativa prioritària (EAP).

L’esmentada Llei 13/2013, de 2 d’agost, als articles 1, 3 i 5 i a la disposició addicional 
única, defineix la nova figura de l’entitat associativa prioritària, estableix les condicions per 
al seu reconeixement, mitjançant el procediment reglamentari corresponent, i crea en el 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el Registre nacional d’entitats 
associatives prioritàries, adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària.

Posteriorment, mitjançant el Reial decret 550/2014, de 27 de juny, es van desplegar els 
requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per 
a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives prioritàries, que 
preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres 
entitats associatives de caràcter agroalimentari.

Les EAP que regula la Llei tenen component territorial supraautonòmic, tant per la 
ubicació dels socis que les integren com per l’activitat econòmica que duen a terme en el 
territori de més d’una única comunitat autònoma.

La Sentència del Tribunal Constitucional 85/2015, de 30 d’abril, recaiguda en el recurs 
d’inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de Catalunya contra la Llei esmentada, 
ha anul·lat l’article 3.2 i ha eliminat la referència «al Ministeri» en els apartats 3 i 4 de 
l’article 5 de l’esmentada Llei 13/2013, de 2 d’agost.

Aquesta Sentència del Tribunal Constitucional no qüestiona l’ús del títol competencial 
del 149.1.13a, sinó que a través d’aquest no s’hagi justificat l’assumpció de funcions 
executives per l’Administració General de l’Estat sobre la base de la supraterritorialitat i 
l’exclusió de les comunitats autònomes en relació amb el procediment de reconeixement 
de les EAP. Doncs bé, una vegada justificada d’acord amb la jurisprudència constitucional 
a les Corts Generals la necessitat d’assumpció per l’Estat d’aquestes funcions executives, 
atès que no va ser possible fixar un punt de connexió territorial, per l’estructura, la 
naturalesa i la dimensió de les estructures organitzatives que s’intenten promoure, i 
atenent els fonaments jurídics de la Sentència, es va procedir a modificar la Llei esmentada 
i es va donar curs de participació a les comunitats autònomes en la fase de reconeixement 
mitjançant la seva consulta, encara que aquesta justificació no va quedar reflectida 
nítidament a l’exposició de motius de la Llei perquè es va tramitar per esmena d’addició.

La Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la 
càrrega financera i altres mesures d’ordre social, va incorporar a la disposició final desena 
una modificació de la Llei 13/2013, de 2 d’agost, als efectes d’adequar el text d’aquesta 
Llei al contingut de la Sentència del Tribunal Constitucional 85/2015, de 30 d’abril, per 
facilitar la participació, mitjançant la seva consulta, de les comunitats autònomes afectades 
territorialment en el procediment de reconeixement efectuat pel Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, de manera que quedessin, al seu torn, informades sobre les 
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modificacions de les condicions de reconeixement, i per simplificar el Registre nacional 
d’entitats associatives prioritàries.

En aquest sentit, es modifica l’article 3 de la Llei 13/2013, de 2 d’agost, per recollir la 
consulta prèvia a les comunitats autònomes afectades pel seu caràcter supraautonòmic i 
per establir l’obligació dels responsables de les EAP de comunicar al Ministeri els canvis 
que puguin afectar la seva condició de prioritàries quan es produeixin, així com a les 
comunitats autònomes afectades pel seu caràcter supraautonòmic.

També se’n modifica l’article 5, pel qual es crea en el Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient, amb caràcter informatiu, adscrit a la Direcció General de la Indústria 
Alimentària, un Registre nacional d’entitats associatives prioritàries, en què s’han 
d’inscriure les entitats d’aquesta naturalesa reconegudes d’acord amb el que estableixen 
la Llei esmentada i el seu Reglament de desplegament.

En conseqüència, és procedent adaptar l’actual regulació que preveu el Reial 
decret 550/2014, de 27 de juny, a la nova normativa que modifica la Llei 13/2013, de 2 
d’agost. En particular, mitjançant l’article primer es procedeix a la modificació de l’article 5 
i la substitució dels articles 7 i 8: atenent els fonaments jurídics de la Sentència esmentada 
s’inclou la participació de les comunitats autònomes afectades territorialment en la fase de 
reconeixement de les EAP. Així mateix, es reflecteix la naturalesa jurídica del Registre amb 
caràcter merament informatiu, i, com a millora tècnica fruit de l’experiència en la seva 
gestió i per a més claredat i seguretat jurídica dels interessats, s’introdueix, a l’article 3, 
una precisió de la informació a subministrar en el cas de reconeixements genèrics, relativa 
als productes per als quals se sol·licita reconeixement.

D’altra banda, mitjançant l’article segon, s’incorpora una modificació dels articles 58 i 
96 del Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del 
programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

El Reglament 1308/2013 (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels 
productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) 
núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, estableix a l’article 40 que no 
es concedeix suport a través dels programes de suport en el sector vitivinícola a les 
mesures recollides en els programes de desenvolupament rural dels estats membres. Fins 
avui aquest aspecte l’ha regulat l’article 96 de l’esmentat Reial decret 1079/2014, que 
establia que els compromisos d’inversió aprovats des de l’1 de juliol de 2014 s’han de 
finançar exclusivament amb els fons del Programa de suport al sector vitivinícola espanyol.

Per la seva banda, el 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) i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, regula les inversions en actius físics a 
l’article 17, sense discriminar el tipus de producte al qual es dirigeixen.

La modificació que estableix el present Reial decret permet que el suport a nous 
projectes d’inversions en el sector vitivinícola, una vegada eliminada, des de l’1 de febrer 
de 2016, la possibilitat de presentar noves sol·licituds amb càrrec al Fons Europeu Agrícola 
de Garantia (FEAGA), es pugui incloure en els programes de desenvolupament rural a 
l’empara 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) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1698/2005 del Consell. Tot això sense perjudici dels compromisos corresponents a 
anteriors convocatòries.

Aquesta possibilitat de suport a nous projectes d’inversions en el sector vitivinícola a 
través de la mesura d’inversions en actius físics dels programes de desenvolupament rural 
s’ha d’articular en règim d’estricta competència amb els corresponents a la resta dels 
sectors, sense tenir cap règim de preferència.

El passat 30 de juny es va remetre a la Comissió Europea una modificació del 
Programa espanyol de suport al sector vitivinícola, en què es va comunicar la decisió de 
suspendre en la norma nacional que regula l’aplicació de les mesures del Programa de 
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suport la presentació de més sol·licituds de projectes d’inversió a partir de l’1 de febrer 
de 2016. Així mateix, es va notificar la possibilitat de canviar la dotació de suport a aquest 
tipus d’inversions a través dels programes de desenvolupament rural, amb finançament 
FEADER.

Finalment, mitjançant la disposició final primera es modifica, per preveure determinats 
aspectes del contingut de la convocatòria, el Reial decret 1010/2015, de 6 de novembre, 
pel qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes a inversions 
materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes 
agraris en el marc del Programa nacional de desenvolupament rural 2014-2020 per al 
foment de la integració d’entitats associatives agroalimentàries de caràcter supraautonòmic.

En la tramitació d’aquesta norma s’han consultat les comunitats autònomes i entitats 
representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 
de desembre de 2015,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es 
despleguen els requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats 
associatives prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional 
d’entitats associatives prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment 
de la integració de cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter 
agroalimentari.

El Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen els requisits i el 
procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per a la seva 
inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives prioritàries, que preveu la 
Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres entitats 
associatives de caràcter agroalimentari, queda modificat de la manera següent:

U. A l’apartat 2 de l’article 3 s’afegeix una nova lletra f), amb la redacció següent:

«f) En cas que l’entitat sol·liciti el reconeixement genèric d’acord amb el volum 
mínim que preveu l’apartat b) de l’annex I, les informacions que preveuen les lletres 
anteriors s’han de referir als productes per als quals es pretén obtenir el 
reconeixement esmentat.»

Dos. L’article 5 queda redactat en els termes següents:

«Article 5. Procediment de reconeixement.

1. Correspon a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en coordinació amb les comunitats 
autònomes afectades pel seu àmbit supraautonòmic, fer les comprovacions per al 
reconeixement.

2. La Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient ha de remetre les sol·licituds de reconeixement i 
inscripció als òrgans competents de les comunitats autònomes afectades 
territorialment per al seu informe en el termini d’un mes a comptar de la recepció de 
la petició d’aquest, de conformitat amb el que disposa l’article 83.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, en compliment del deure de col·laboració entre administracions 
públiques. S’entén que hi ha afectació territorial d’una comunitat autònoma quan hi 
hagi socis de base en aquesta comunitat. En cas que no es rebi resposta en el 
termini esmentat, s’han de prosseguir les actuacions. Durant el període indicat les 
comunitats autònomes afectades o la mateixa Direcció General poden proposar la 
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celebració d’una reunió amb la participació de totes les comunitats autònomes 
interessades per resoldre qualsevol dubte o suggeriment que es pugui plantejar 
respecte al reconeixement.

3. Una vegada rebuts els informes dels òrgans competents de les comunitats 
autònomes afectades, o transcorregut el termini per emetre’ls, el director general de 
la Indústria Alimentària ha de resoldre motivadament, sense que aquesta resolució 
posi fi a la via administrativa.

4. La resolució anterior i la notificació s’han de produir en el termini de sis 
mesos a comptar des que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan 
competent per a la seva tramitació, transcorregut el qual la sol·licitud es pot entendre 
estimada.

5. En el cas d’entitats en procés de constitució, la resolució estimatòria queda 
condicionada a la seva constitució efectiva, cas en què s’ha d’aportar una certificació 
de l’òrgan de govern acreditativa de l’adquisició efectiva de personalitat jurídica i la 
resta de la documentació que hagi de substituir la presentada al seu moment, en el 
termini d’un mes des de la notificació de la resolució estimatòria.

6. La resolució estimatòria s’ha de comunicar als òrgans competents de les 
comunitats autònomes afectades per l’àmbit de l’EAP, per al seu coneixement i 
constància. En el cas d’entitats en procés de constitució aquesta s’ha de verificar 
una vegada aportada la documentació a què fa referència l’apartat anterior.

7. Contra la resolució esmentada es pot interposar recurs d’alçada, davant la 
secretària general d’Agricultura i Alimentació, en el termini d’un mes comptat a partir 
de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposen els 
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.»

Tres. L’article 7 queda redactat en els termes següents:

«Article 7. Funcionament del Registre nacional d’entitats associatives prioritàries.

1. El Registre nacional d’entitats associatives prioritàries, de caràcter 
informatiu, i adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’acord amb el que preveu l’article 5 de la 
Llei 13/2013, de 2 d’agost, és l’encarregat del manteniment de les dades de les 
entitats reconegudes.

2. Cada EAP té assignat un número correlatiu, independent i únic, la relació 
dels quals s’ha de publicar a la web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.»

Quatre. L’article 8 queda redactat en els termes següents:

«Article 8. Modificació de les condicions i cancel·lació del reconeixement.

1. La modificació i la cancel·lació del reconeixement de l’EAP poden tenir lloc 
d’ofici o a instància de l’interessat.

2. Els interessats han de comunicar qualsevol informació que afecti les 
condicions de reconeixement en el termini d’un mes des que aquesta es produeixi, 
amb indicació de la nova situació, degudament acompanyada de la documentació 
acreditativa. Aquestes comunicacions s’han d’adreçar a la Direcció General de la 
Indústria Alimentària i als òrgans competents de les comunitats autònomes 
afectades per l’àmbit territorial de l’EAP.

La Direcció General de la Indústria Alimentària ha de procedir a la modificació 
de les condicions del reconeixement, previ informe de les comunitats autònomes 
afectades per la modificació, d’acord amb l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, que posteriorment s’ha de comunicar als interessats i les comunitats 
autònomes de l’àmbit territorial de l’EAP.

3. En el supòsit que la informació esmentada determini l’incompliment 
sobrevingut de qualsevol dels requisits que preveuen els articles 2 i 3, aquesta 
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comporta la suspensió provisional del reconeixement durant un termini de tres 
mesos, transcorregut el qual sense que s’hagi solucionat o aportat documentació 
acreditativa del fet que, en vista de les noves circumstàncies, es compleix el que 
preveuen els articles esmentats, s’ha de procedir a la cancel·lació del reconeixement, 
prèvia instrucció del procediment administratiu que en tot cas ha de garantir 
l’audiència de l’interessat i informe de les comunitats autònomes afectades, de 
conformitat amb el que preveu l’apartat 4.

4. La Direcció General de la Indústria Alimentària ha de procedir d’ofici, prèvia 
advertència de la cancel·lació del reconeixement com a EAP, de les entitats que 
incompleixin les obligacions que preveu l’article 6. En el termini de tres mesos des 
de la notificació de l’advertència i prèvia audiència dels interessats i informe de les 
comunitats autònomes afectades per l’àmbit territorial de l’EAP, la Direcció General 
de la Indústria Alimentària ha de dictar i notificar resolució motivada en el termini 
d’un mes. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el 
secretari general d’Agricultura i Alimentació en el termini d’un mes, d’acord amb el 
que disposen l’article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.»

Article segon. Modificació del Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a 
l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

U. L’apartat 1 de l’article 58 queda redactat en els termes següents:

«1. Els interessats que compleixin les condicions exigides han de presentar la 
seva sol·licitud adreçada a l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què 
estigui ubicat l’establiment en el qual s’hagi de fer la inversió.

No obstant això, en els casos de projectes de comercialització en un altre Estat 
membre, les sol·licituds s’han d’adreçar a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma en què estigui ubicat el domicili fiscal del sol·licitant.

Les sol·licituds s’han de presentar directament o a través de qualsevol dels 
mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans de l’1 
de febrer de 2016. Així mateix, s’admet la presentació electrònica de les sol·licituds 
d’acord amb el que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny.

No obstant això, les comunitats autònomes poden disposar, per a les sol·licituds 
del seu àmbit de competència resolutori, que tant la presentació d’aquestes 
sol·licituds com les notificacions que en derivin es facin, exclusivament o parcialment, 
mitjançant procediments electrònics.

L’expedient ha d’incloure totes les dades del projecte d’inversió. Tant el model de 
sol·licitud com la documentació corresponent els pot establir la comunitat autònoma. 
Així mateix, la sol·licitud pot incloure la petició corresponent de certificació del 
no-inici de la inversió en el moment de la seva presentació.»

Dos. L’article 96 queda modificat de la manera següent:

«Article 96. Compatibilitat d’ajudes.

No es financen amb els fons del programa nacional de suport les mesures que 
estan recollides en els programes de desenvolupament rural a l’empara del 
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, i del 
Reglament (UE) núm. 1305/2013, relatius a l’ajuda al desenvolupament rural, les 
operacions d’informació i de promoció de productes agrícoles en el mercat interior i 
en tercers països recollides a l’article 2.3 del Reglament (CE) núm. 3/2008 del 
Consell, de 17 de desembre de 2007, i les mesures que estan recollides en el 
Reglament (CE) núm. 1040/2002 de la Comissió, de 14 de juny de 2002, pel qual 
s’estableixen normes particulars d’execució de les disposicions relatives a 
l’assignació d’una participació financera de la Comunitat per a la lluita fitosanitària i 
es deroga el Reglament (CE) núm. 2051/97, ni altres mesures finançades per 
instruments financers de la Unió Europea.
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No obstant això, des de l’1 de febrer de 2016, el suport als nous projectes 
d’inversió l’objecte dels quals sigui coincident amb el que preveu l’article 53 del Reial 
decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa 
de suport 2014-2018 al sector vitivinícola en desplegament del que preveu el 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels 
productes agraris, s’ha de regular exclusivament a través 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) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1698/2005 del Consell.

En cap cas aquestes ajudes es poden acumular o completar amb altres ajudes 
nacionals o de les comunitats autònomes dedicades a la mateixa finalitat.»

Disposició transitòria única. Tramitació de sol·licituds anteriors.

Les sol·licituds la tramitació de les quals s’hagi iniciat abans de la data d’entrada en 
vigor de la disposició final desena de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de 
segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, de 
modificació de la Llei 13/2013, de 2 d’agost (BOE de 26 de juliol de 2015), han de continuar 
els procediments que preveu el Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es 
despleguen els requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats associatives 
prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives 
prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de 
cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter agroalimentari.

Disposició addicional única. Referències legislatives.

Les referències als articles 38.4, 83.4, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, del 
present Reial decret, s’entenen fetes als preceptes corresponents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1010/2015, de 6 de novembre, pel 
qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes a inversions 
materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de 
productes agraris en el marc del Programa nacional de desenvolupament rural 2014-
2020 per al foment de la integració d’entitats associatives agroalimentàries de caràcter 
supraautonòmic.

El Reial decret 1010/2015, de 6 de novembre, pel qual s’estableixen les bases 
reguladores de la concessió d’ajudes a inversions materials o immaterials en transformació, 
comercialització i desenvolupament de productes agraris en el marc del Programa nacional 
de desenvolupament rural 2014-2020 per al foment de la integració d’entitats associatives 
agroalimentàries de caràcter supraautonòmic, queda modificat de la manera següent:

1. L’article 6.3 queda redactat de la manera següent:

«3. La durada de l’execució del projecte d’inversió s’ha d’establir a la 
convocatòria corresponent d’ajuda, i no pot ser superior a dos anys des de la 
presentació de la sol·licitud d’ajuda o bé, si s’escau, des de l’aixecament de l’acta de 
no-inici.

Es poden establir fins a dos períodes d’execució, la durada dels quals s’ha 
d’establir a la convocatòria corresponent.

En el projecte s’han de diferenciar les actuacions i el pressupost corresponent 
per a cadascun dels dos períodes d’execució, si s’escau.»
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2. S’afegeix un paràgraf final a l’article 8.1 amb la redacció següent:

«Tenen la consideració de despeses subvencionables les que es facin dins del 
període subvencionable. El període subvencionable de les despeses comprèn des 
de la presentació de la sol·licitud d’ajuda, o bé des de l’aixecament de l’acta de 
no-inici, fins a la data que fixi la convocatòria corresponent. No obstant això, fins que 
no es publiqui la resolució de concessió corresponent, no es genera cap dret a la 
percepció de l’ajuda.»

3. L’article 16.3 queda redactat de la manera següent:

«3. El termini de presentació de la sol·licitud de pagament és el que estableixi 
la convocatòria corresponent.»

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, 18 de desembre de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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