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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

913 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, ha establert 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.

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.

Per a la realització del programa, les entitats proponents poden seleccionar un o 
diversos organismes d’execució. Així mateix, i prèvia autorització de la Comissió, poden 
executar determinades parts d’un programa atenint-se a les condicions que preveu 
l’article 11 del Reglament d’execució (UE) 2015/1831 de la Comissió.

De conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la 
política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) 
núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) 
núm. 485/2008 del Consell, els programes simples s’han d’executar mitjançant la gestió 
compartida dels estats membres i la Unió Europea.

En conseqüència, 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.

En concret, d’acord amb el que estableix l’article 14 del Reglament (UE) 
núm. 1144/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, és 
responsabilitat dels estats membres vetllar per l’execució correcta dels programes simples 
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seleccionats per la Comissió Europea en virtut de l’article 11 del Reglament esmentat i dels 
pagaments corresponents a aquests programes.

Per tant, pel que fa a aquests aspectes de gestió que atribueixen els reglaments de la 
Unió Europea a les autoritats dels estats membres, la gestió centralitzada és imprescindible 
per la mateixa naturalesa subvencional destinada a organitzacions d’àmbit superior al 
d’una comunitat autònoma, per assegurar l’efectivitat plena de les mesures dins de 
l’ordenació bàsica del sector i per garantir les mateixes possibilitats d’obtenció i gaudi per 
part de les seves destinatàries potencials en tot el territori nacional, això de conformitat 
amb la doctrina del Tribunal Constitucional.

En relació amb el rang de la norma i segons la reiterada jurisprudència constitucional 
(sentències del Tribunal Constitucional 175/2003, de 30 de setembre, i 156/2011, de 18 
d’octubre), és imprescindible que la seva regulació s’estableixi mitjançant un reial decret, 
atès que es tracta de normativa bàsica de competència estatal. En efecte, des del punt de 
vista formal, la doctrina del Tribunal Constitucional exigeix l’establiment de les bases 
reguladores de subvencions mitjançant una norma amb rang de llei o reial decret; així, a la 
Sentència 156/2011, de 18 d’octubre (FJ 7) afirma que «pel que fa a la perspectiva formal, 
la regulació subvencional que ens ocupa també ha de satisfer les exigències formals de la 
normativa bàsica que conté l’abans reproduïda STC 69/1988, FJ 5. Des d’aquesta 
perspectiva formal, s’ha de partir del fet que en les matèries de competència compartida 
en què, com succeeix en aquest cas, correspon a l’Estat l’establiment de les normes 
bàsiques i a les comunitats autònomes el desplegament normatiu i l’execució de les bases 
esmentades, la instrumentació dels programes subvencionals s’ha de fer amb el suport de 
la llei formal sempre que sigui possible, o, en tot cas, a través d’una norma reglamentària 
del Govern que reguli els aspectes centrals del règim jurídic de les subvencions, que ha de 
comprendre, almenys, l’objecte i la finalitat de les ajudes, la seva modalitat o modalitats 
tècniques, els subjectes beneficiaris i els requisits essencials d’accés… Aquest criteri 
respecte a la cobertura formal de la normativa bàsica s’ha d’exigir, fins i tot amb més rigor, 
en els supòsits de subvencions estatals centralitzades en els àmbits materials en què la 
Constitució reserva a l’Estat la normativa bàsica, atès que aquesta gestió centralitzada 
s’erigeix en excepció que limita l’exercici ordinari per part de les comunitats autònomes de 
les seves competències».

De la mateixa manera, tenint en compte la doctrina del Tribunal Constitucional, es 
preveu la gestió centralitzada dels fons, la qual cosa està avalada pel fet que les actuacions 
de foment que estableix aquest Reial decret afecten el conjunt del sector, atès que no 
estan compartimentades, sinó que s’estén al conjunt del sistema productiu, i al mateix 
temps és un mitjà necessari per evitar que la quantia global d’aquestes ajudes sobrepassi 
els fons de la Unió Europea dedicats a aquestes, per la qual cosa únicament tenen sentit 
si se’n manté el caràcter supraterritorial. Així mateix, és el mitjà més apropiat per assegurar 
l’efectivitat plena de les mesures dins de l’ordenació bàsica del sector, i per garantir les 
mateixes possibilitats d’obtenció i gaudi per part dels seus destinataris potencials en tot el 
territori nacional, mitjançant l’establiment d’uns criteris uniformes per a l’accés a les ajudes. 
D’altra banda, aquesta modalitat de gestió està avalada pel fet que les actuacions de 
foment, la realització de les quals pretén aquesta norma, afecten el conjunt del sector, per 
la qual cosa únicament tenen sentit si se’n manté el caràcter supraterritorial.

Referent a això i d’acord amb la reiterada jurisprudència constitucional en matèria 
d’ajudes públiques, en aquest Reial decret es donen les circumstàncies que emparen la 
centralització de les ajudes, de conformitat amb el «quart supòsit» de la Sentència del 
Tribunal Constitucional 13/1992, en el fonament jurídic 8.D), descrites en el paràgraf 
anterior, i, per tant, correspon la gestió centralitzada, quan sigui imprescindible per 
assegurar l’efectivitat plena de les mesures de foment dins de l’ordenació bàsica del sector, 
per garantir les mateixes possibilitats d’obtenció i gaudi d’aquestes per part dels seus 
destinataris potencials en tot el territori nacional, i al mateix temps és un mitjà necessari 
per evitar que se sobrepassi la quantia global dels fons o crèdits que s’hagin destinat al 
sector (STC 95/1986; 152/1988 i 201/1988).
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Aquest sistema de suport a les accions d’informació i promoció relatives a productes 
agrícoles en el mercat interior i en tercers països el gestiona el Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, amb base a l’article 149.1.13a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència sobre les bases i la coordinació general 
de l’activitat econòmica.

Així, amb paraules de la Sentència del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de 
febrer, «l’article 149.1.13a CE pot emparar tant normes estatals que fixin les línies directrius 
i els criteris globals d’ordenació de sectors econòmics concrets, com previsions d’accions 
o mesures singulars indispensables per assolir els fins proposats en l’ordenació esmentada 
(STC 155/1996, de 9 d’octubre, F. 4, i jurisprudència que s’hi esmenta)». En definitiva, 
l’Estat té reservada, per l’esmentat article 149.1.13a, una competència de direcció en què 
tenen empara normes bàsiques i, així mateix, previsions d’accions o mesures singulars 
que siguin necessàries per assolir els fins proposats dins de l’ordenació del sector 
(STC 117/1992, de 16 de setembre).

Això es deu al seu caràcter transversal ja que, tot i que hi ha una competència sobre 
un subsector econòmic que una comunitat autònoma ha assumit com a “exclusiva” en el 
seu Estatut, aquesta atribució competencial no exclou la competència estatal per establir 
les bases i la coordinació d’aquest subsector, i que l’exercici autonòmic d’aquesta 
competència exclusiva pot estar condicionat per mesures estatals, que en exercici d’una 
competència pròpia i diferenciada es poden desplegar autònomament sobre diversos 
camps o matèries, sempre que el fi perseguit respongui efectivament a un objectiu de 
planificació econòmica (STC 74/2014, de 8 de maig).

Igualment, la STC 11/2015, FJ 4, per remissió a la STC 79/1992, de 28 de maig, FJ 2, 
ha recordat que «el sector de l’agricultura i la ramaderia és dels que per la seva importància 
toleren la fixació de línies directrius i criteris globals d’ordenació, així com previsions 
d’accions o mesures singulars que siguin necessàries per assolir els fins proposats dins de 
l’ordenació de cada sector, i destaca que “…en matèria d’agricultura i ramaderia, tot i que 
la competència específica és de les comunitats autònomes... l’Estat pot intervenir en virtut 
de les seves competències generals sobre l’ordenació general de l’economia’’.»

L’article 149.1.13a CE en determinats casos pot justificar la reserva de funcions 
executives a l’Estat i també permetre l’ús de la supraterritorialitat com a títol atributiu de 
competències a l’Estat, però per tal que aquest supòsit pugui ser considerat de conformitat 
amb l’ordre competencial s’han de complir dues condicions: que sigui necessari que 
l’actuació de què es tracti quedi reservada a l’Estat per garantir així el compliment de la 
finalitat d’ordenació econòmica que es persegueix, la qual no es podria aconseguir sense 
aquesta reserva, i, d’altra banda, que l’ús del criteri supraterritorial sigui justificat en els 
termes de la nostra doctrina, això és, atenent tant les raons aportades com la congruència 
de la reserva de la funció amb el règim de la norma.

D’acord amb la doctrina de l’Alt Tribunal, es tracta d’exercir determinades actuacions 
de foment per a la informació i promoció relatives a productes agrícoles en el mercat 
interior i en tercers països els destinataris de les quals seran, d’acord amb l’article 7.1 del 
Reglament (UE) núm. 1144/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre 
de 2014, entitats d’àmbit d’actuació supraautonòmic, és a dir, que actuen més enllà de 
l’àmbit territorial que constitueix el límit dins del qual exerceixen les seves competències 
les comunitats autònomes, principi de territorialitat, fonamental en aquest supòsit en què 
les ajudes no estan compartimentades, sinó que s’estenen al conjunt del Regne d’Espanya 
com a Estat membre de la Unió.

El programa d’informació i promoció relatives a productes agrícoles en el mercat 
interior i en tercers països estableix un conjunt d’actuacions que ara la Comissió ha de 
valorar i escollir, per la qual cosa l’actuació de les autoritats internes es limita en bona 
mesura respecte del model anterior. En el seu si, la supervisió de l’execució correcta de les 
tasques de publicitat i concurrència en la selecció dels organismes d’execució respectius 
per part de les entitats proponents, així com les garanties de l’execució correcta de les 
accions i dels pagaments corresponents als programes esmentats, requereixen una gestió 
centralitzada per part del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient que 
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garanteixi l’aplicació de criteris uniformes per evitar el fraccionament en l’accés a aquestes 
ajudes i afavorir, per tant, que hi hagi les mateixes possibilitats d’obtenció i gaudi per part 
dels destinataris potencials, amb la qual cosa es garanteix una aplicació adequada amb 
uns mateixos criteris a tots els possibles interessats en tot el territori nacional i s’eviten 
visions parcials o incompletes, com en el cas que el criteri d’una comunitat autònoma 
prevalgui enfront de la resta i afecti administrativament operadors amb cap vinculació 
territorial i econòmica. És especialment rellevant aquest criteri quan part o la totalitat de les 
accions d’informació i promoció s’han de dur a terme en tercers països i en altres estats 
membres, fet que vincula la seva aplicació amb la regla 10a de l’article 149.1, que assigna 
la competència exclusiva a l’Estat en matèria de comerç exterior.

D’aquesta manera, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a 
través de la Direcció General de la Indústria Alimentària, d’acord amb el que preveu 
l’article 11 del Reial decret 401/2012, de 17 de febrer, pel qual es desplega l’estructura 
orgànica bàsica del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i el Fons 
Espanyol de Garantia Agrària que, segons l’Ordre APA/3147/2006, de 6 d’octubre, és 
l’organisme autoritzat davant la Unió Europea per actuar com a organisme pagador i 
organisme de coordinació dels nous fons europeus agrícoles, han de treballar de manera 
coordinada i són els encarregats de la gestió i coordinació dels programes simples 
d’informació i de promoció.

Les normes que estableix aquest Reial decret es refereixen, per tant, únicament als 
programes simples gestionats en part pels estats membres, i és necessari derogar l’Ordre 
AAA/1548/2014, de 28 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
ajudes per a programes d’informació i promoció de productes agrícoles en el mercat 
interior i en tercers països aplicables als programes seleccionats.

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 de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 27 
de gener de 2017,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable a Espanya 
sobre els programes simples d’informació i de promoció relatius a productes agrícoles i a 
determinats productes alimentaris a base de productes agrícoles, portats a terme en el 
mercat interior o en tercers països, de conformitat amb el que preveu 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, i d’acord 
amb les seves normes de desplegament i aplicació en tots els aspectes en què s’encomana 
als estats membres la seva gestió i coordinació.

Article 2. Definicions.

Als efectes de l’aplicació d’aquest Reial decret, s’entén com a:

a) «Autoritats competents»: les autoritats nacionals competents responsables 
designades per a la gestió i coordinació dels programes simples, de conformitat amb 
l’article 9 del Reglament d’execució (UE) núm. 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. A aquest efecte, les autoritats 
competents són la Direcció General de la Indústria Alimentària (DGIA) del Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i el Fons Espanyol de Garantia Agrària 
(FEGA), organisme adscrit a aquest Ministeri.
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b) «Programes simples»: els presentats per una o diverses entitats proponents 
pertanyents al mateix Estat membre.

c) «Entitats proponents»: aquelles a què es refereix l’article 7.1 del Reglament (UE) 
núm. 1144/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, que 
presenten davant la Comissió Europea les propostes d’accions d’informació i promoció.

d) «Organisme d’execució»: organisme encarregat de l’execució del programa 
proposat, que ha de ser seleccionat mitjançant un procediment obert i públic per l’entitat 
proponent.

e) «Beneficiari»: entitat proponent seleccionada una vegada subscrit el contracte 
amb les autoritats competents.

Article 3. Presentació de les sol·licituds i selecció dels programes simples.

1. La sol·licituds presentades s’han d’adreçar a l’Agència Executiva de Consumidors, 
Salut, Agricultura i Alimentació de la Unió Europea (CHAFEA), organisme encarregat de 
publicar anualment la convocatòria de propostes per als programes simples i múltiples, 
amb base en el Programa de treball anual adoptat cada any per la Comissió Europea.

2. Les entitats proponents poden presentar una o diverses sol·licituds d’ajuda, 
d’acord amb el que disposa la convocatòria de propostes publicades per la CHAFEA en el 
lloc web http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html.

3. Un cop que la Comissió Europea hagi avaluat i seleccionat les propostes de 
programes simples, segons el que disposa l’article 11 del Reglament (UE) núm. 144/2014 
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, ha de remetre còpies dels 
programes simples seleccionats al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient.

4. La Comissió Europea, assistida pel Comitè de l’Organització Comuna de Mercats 
Agraris, establert en virtut de l’article 229 del 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, i pel qual es deroguen els 
reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) 
núm. 1234/2007, ha d’adoptar actes d’execució (decisió de concessió) en els quals es 
determinin els programes simples seleccionats.

Article 4. Informació a les entitats proponents.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció 
General de la Indústria Alimentària ha d’informar les entitats proponents sobre l’acceptació 
o no de les seves sol·licituds en el termini dels tres dies següents a la data de recepció de 
la notificació de l’acte de decisió de concessió de la Comissió Europea que esmenta 
l’article 11.2 del Reglament (UE) núm. 1144/2014 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 22 d’octubre de 2014.

Article 5. Selecció dels organismes d’execució i actuacions de comprovació i control.

1. Les entitats proponents han de seleccionar l’organisme d’execució que s’ha 
d’encarregar de l’execució dels programes, d’acord amb el que disposa l’article 2 del 
Reglament delegat (UE) núm. 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, d’acord amb els principis de publicitat, concurrència, igualtat i transparència.

2. No obstant això, com a excepció al que disposa l’apartat 1, una entitat proponent 
pot executar pel seu compte determinades parts d’un programa simple sempre que es 
compleixin, d’acord amb el que disposa l’article 11 del Reglament d’execució (UE) 
núm. 2015/1831 de la Comissió, de 7 d’octubre de 2015, les condicions següents:

a) Que l’entitat proponent tingui com a mínim tres anys d’experiència en l’execució 
d’accions d’informació i de promoció,
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b) Que l’entitat proponent se cerciori que el cost de les accions que tingui previst dur 
a terme per si mateixa no supera els preus normals del mercat.

3. La Direcció General de la Indústria Alimentària és l’òrgan competent responsable 
de verificar i controlar que els procediments de selecció dels organismes d’execució 
s’ajusten al que estableix la normativa aplicable i al que estableixen les directrius 
elaborades a aquest efecte i disponibles en el lloc web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq-
promotion-policy-1-4_en.html.

4. Els organismes d’execució estan sotmesos a les actuacions de comprovació i 
control que pugui efectuar l’entitat proponent, per verificar el compliment de les condicions 
exigides a aquesta entitat en l’execució del programa o els programes simples, així com la 
realització per part d’aquest organisme de l’actuació objecte del programa.

A aquest efecte, els organismes d’execució han de disposar de llibres comptables, 
registres i altres documents justificatius en els termes exigits per la legislació aplicable a 
l’entitat proponent d’acord amb el que disposa l’article 8.3.

5. Els organismes d’execució han de mantenir la informació actualitzada i informar 
immediatament l’entitat proponent o beneficiari sobre qualsevol esdeveniment o 
circumstància que pugui afectar significativament l’execució del programa o els interessos 
financers de la Unió Europea, als efectes dels controls corresponents.

Article 6. Forma i termini de presentació de les sol·licituds acceptades.

1. Les entitats proponents han 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 de concessió a què es refereix l’article 4, una sol·licitud 
d’acord amb el model de sol·licitud d’aprovació del procés de selecció de l’organisme 
d’execució que està disponible en el lloc web

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocionalimentaria/programas-
de-informacion-y-promocion-de-productos-agricolas/, acompanyada de la documentació 
següent:

a) Convocatòria.
b) Descripció dels mitjans utilitzats per donar difusió a la convocatòria (publicació a 

pàgines web o diaris, trameses de la convocatòria per correu electrònic, i altres mitjans 
destinats a aquesta finalitat).

c) Còpia de les propostes rebudes.
d) Criteris de selecció aplicats. Aquests criteris han de ser objectius i no 

discriminatoris. L’oferta escollida ha de representar la millor relació qualitat/preu. Si la 
selecció no recau en la proposta econòmica més avantatjosa, s’ha de justificar 
expressament.

e) Document que doni fe del procés formal on s’adjudica l’elecció, signat pel 
representant de l’organització proponent (original o còpia compulsada).

f) 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.

2. 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 adjuntar els documents preceptius indicats 
anteriorment.

Article 7. Proposta de resolució i resolució definitiva.

1. Una vegada revisada la documentació presentada, correspon al director general 
de la Indústria Alimentària dictar i notificar la proposta de resolució en què s’estimin o es 
desestimin les sol·licituds presentades en el termini màxim de deu dies hàbils, i es 
concedeix un termini de deu dies hàbils per a la presentació d’al·legacions.
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Transcorregut aquest termini, el secretari general d’Agricultura i Alimentació ha de 
dictar una resolució definitiva que s’ha de notificar a les entitats proponents en el termini 
de cinc dies hàbils.

2. La resolució definitiva que recaigui no posa fi a la via administrativa, i es pot 
recórrer en alçada davant el ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el que disposa l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Transcorregut el termini màxim establert sense que s’hagi dictat i notificat una resolució 
expressa, es pot entendre desestimada la sol·licitud, d’acord amb el que preveu 
l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 8. Subscripció de contractes.

1. La signatura del contracte per a l’execució dels programes s’ha de fer entre l’entitat 
proponent seleccionada i el secretari general d’Agricultura i Alimentació del Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, dins d’un termini de 90 dies naturals a 
partir de la data de l’escrit de notificació de la decisió de la Comissió, i segons el que 
disposa l’article 10.3 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/1831 de la Comissió, de 7 
d’octubre de 2015. La data de la signatura del contracte determina l’adquisició de la 
condició de beneficiari per part de l’entitat proponent, així com de les obligacions i 
responsabilitats corresponents de conformitat amb el que disposa aquest Reial decret.

El model de contracte està a disposició de les entitats proponents en el lloc web http://
www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/programas-de-
informacion-y-promocion-de-productos-agricolas/nueva_politica_promocion.aspx.

2. La data d’inici d’execució del programa és el primer dia del mes següent a la data 
de signatura del contracte. No obstant això, la data d’inici es pot posposar a petició del 
beneficiari fins a un màxim de sis mesos, en particular per tenir en compte en el programa 
l’estacionalitat del producte en qüestió o la participació en un esdeveniment o fira 
específics.

Article 9. Obligacions dels beneficiaris.

1. És responsabilitat dels beneficiaris l’execució correcta dels programes simples 
seleccionats d’acord amb el que estableixen el contracte signat i la normativa aplicable.

2. Els beneficiaris han de presentar davant la Direcció General de la Indústria 
Alimentària, en qualsevol moment durant l’execució del programa i, en tot cas, com a data 
límit en el moment de la sol·licitud del pagament, el material d’informació i promoció produït 
en el marc dels programes esmentats, amb la finalitat de verificar que aquests s’ajusten al 
dret de la Unió Europea.

Juntament amb el material esmentat, han de presentar també una declaració relativa 
a la conformitat del material d’informació i promoció elaborat en el marc dels programes 
amb la normativa de la Unió Europea, o, si s’escau, amb la legislació del tercer país en què 
s’acompleixi el programa.

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

3. Els beneficiaris i els organismes d’execució han de mantenir registres i altres 
documents justificatius que demostrin l’execució correcta del programa i els costos 
declarats subvencionables, en virtut de l’article 12 del Reglament d’execució (UE) 
núm. 2015/1831 de la Comissió, de 7 d’octubre de 2015.

4. Els beneficiaris han de mantenir la informació actualitzada i informar immediatament 
el FEGA sobre qualsevol esdeveniment o circumstància que pugui afectar significativament 
l’execució del programa o els interessos financers de la Unió Europea, als efectes dels 
controls corresponents.
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Article 10. Pagament d’avançament. 069.

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. Els models 
documentals establerts a aquest efecte estan disponibles en el web del FEGA http://www.
fega.es/

2. L’avançament s’abona a condició que el beneficiari constitueixi una fiança igual a 
l’import de l’avançament a favor del FEGA, de conformitat amb el capítol IV del Reglament 
delegat (UE) núm. 907/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el 
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als 
organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les 
garanties i l’ús de l’euro.

3. El pagament de l’avançament no pot suposar més del 20% de la contribució 
financera màxima de la Unió Europea, que estableix l’article 15 del Reglament (UE) núm. 
1144/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014.

4. El FEGA ha de fer el pagament de l’avançament en un termini de trenta dies 
naturals a partir de la data de recepció de la fiança o en un termini de trenta dies naturals 
a partir de la data que sigui deu dies naturals abans de la data d’inici de l’execució del 
programa, el que es produeixi més tard.

5. L’avançament s’ha de liquidar en el moment del pagament del saldo.
6. No obstant el que disposen els apartats 1 i 5, en cas que en l’àmbit nacional es 

rebi ajuda financera de conformitat amb l’article 15.3 del Reglament (UE) núm. 1144/2014 
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, els beneficiaris poden 
sol·licitar el pagament d’un avançament en dos terminis. Els sol·licitants que decideixin 
acollir-se a aquesta opció han de sol·licitar el primer termini del pagament del seu 
avançament dins de la data límit que preveu l’apartat 1. La sol·licitud de la part restant de 
l’avançament només es pot presentar una vegada liquidada la primera part d’aquest.

Article 11. Sol·licituds de pagaments intermedis.

1. D’acord amb l’article 14 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/1831 de la 
Comissió, de 7 d’octubre de 2015, excepte en l’últim any d’execució del programa, les 
sol·licituds d’un pagament intermedi de les contribucions financeres de la Unió Europea les 
han de presentar els beneficiaris davant el FEGA en un termini de seixanta dies naturals a 
partir de la data en què el programa hagi complert un any d’execució.

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. Els models documentals establerts a aquest efecte estan disponibles en el web 
http://www.fega.es/

Article 12. Sol·licitud de pagament del saldo.

1. D’acord amb l’article 15 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/1831 de la 
Comissió, de 7 d’octubre de 2015, el beneficiari ha de presentar al FEGA la sol·licitud de 
pagament del saldo en el termini de noranta dies naturals següents a la data de conclusió 
del programa que preveu el contracte.

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. Els models documentals 
establerts a aquest efecte estan disponibles en el web del FEGA (http://www.fega.es/).
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Article 13. Pagaments fets pel FEGA.

1. D’acord amb l’article 16 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/1831 de la 
Comissió, de 7 d’octubre de 2015, els pagaments intermedis i els pagaments 
d’avançaments no poden superar en el seu conjunt el 90% de la contribució financera total 
de la Unió Europea.

2. El FEGA ha de fer els pagaments esmentats en un termini de seixanta dies 
naturals a partir de la recepció de la sol·licitud de pagament, sempre que s’hagin dut a 
terme tots els controls de conformitat amb el Reglament d’execució (UE) núm. 2015/1831 
de la Comissió, de 7 d’octubre de 2015.

3. Si és necessari portar a terme controls administratius addicionals o sobre el 
terreny, es pot ampliar el termini esmentat a l’apartat 2 mitjançant un notificació al 
beneficiari.

Article 14. Controls administratius i sobre el terreny.

1. El FEGA és l’organisme competent per verificar sistemàticament les sol·licituds de 
pagament, així com per dur a terme els controls administratius dels programes simples 
seguint les indicacions que estableix l’article 19 del Reglament d’execució (UE) 
núm. 2015/1831 de la Comissió, de 7 d’octubre de 2015. Per a això ha de sol·licitar la 
informació addicional que es consideri oportuna i, quan sigui procedent, ha de portar a 
terme controls addicionals.

2. La realització dels controls sobre el terreny s’ha de fer d’acord amb el que estableix 
l’article 20 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/1831 de la Comissió, de 7 d’octubre 
de 2015. S’han de compondre de controls tècnics i comptables en les instal·lacions del 
beneficiari i, si escau, de l’organisme d’execució.

3. Sense perjudici del que disposa el Reglament delegat (UE) 2015/1971 de la 
Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, amb disposicions específiques sobre la notificació 
d’irregularitats respecte del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament Rural, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1848/2006 de la 
Comissió, el FEGA ha d’informar la Comissió al més aviat possible sobre qualsevol 
irregularitat detectada durant els controls.

Article 15. Rebuig de costos no subvencionables i recuperació de pagaments indeguts.

1. En virtut de l’article 17 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/1831 de la 
Comissió, de 7 d’octubre de 2015, en el moment en què s’efectuï un pagament provisional, 
el pagament final o després dels pagaments esmentats, el FEGA ha de rebutjar els costos 
que es considerin no subvencionables una vegada efectuats els controls.

2. El beneficiari ha de reemborsar els pagaments indeguts de conformitat amb el 
capítol III, secció 1, del Reglament d’execució (UE) núm. 908/2014 de la Comissió, de 6 
d’agost de 2014 pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) 
núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb els organismes 
pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes 
relatives als controls, les garanties i la transparència.

3. S’ha d’aplicar el tipus d’interès que estableix l’article 83, apartat 2, lletra b), del 
Reglament delegat (UE) núm. 1268/2012 de la Comissió, de 29 d’octubre de 2012, sobre 
les normes de desplegament del Reglament (UE, Euratom) núm. 966/2012 del Parlament 
Europeu i del Consell, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la 
Unió.

Article 16. Devolució a iniciativa del preceptor.

El beneficiari pot efectuar la devolució voluntària dels imports rebuts sense requeriment 
previ de l’Administració, de conformitat amb el que estableix l’article 90 del Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat mitjançant el Reial 
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decret 887/2006, de 21 de juliol. La devolució s’ha de fer d’acord amb el procediment de 
recaptació dels ingressos no tributaris regulats per l’Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny, 
per la qual es desplega parcialment el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial 
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que fa al procediment de recaptació de recursos no 
tributaris ni duaners de titularitat de l’Administració General de l’Estat a través d’entitats 
col·laboradores, a través del model 069 que ha d’expedir el FEGA.

Article 17. Sancions administratives.

1. De conformitat amb l’article 5 del Reglament delegat (UE) núm. 2015/1829 de la 
Comissió, de 23 d’abril de 2015, en cas d’irregularitats, s’ha d’imposar una sanció 
administrativa al beneficiari consistent en el pagament del doble de la diferència entre 
l’import inicialment pagat o sol·licitat i l’import realment degut.

2. En cas de reiteració d’irregularitats a què es refereix l’apartat 1, o quan el 
beneficiari hagi incomplert greument les seves obligacions en el procediment de selecció 
dels programes o en el funcionament d’aquests, s’ha d’excloure el beneficiari del dret a 
participar en accions d’informació i de promoció durant un període de tres anys a partir de 
la data de la infracció.

3. Sense perjudici d’això, és aplicable el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, sobre infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

Disposició addicional única. Normativa aplicable.

En tot el que no preveu aquest Reial decret és aplicable el Reglament (UE) núm. 
1144/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, i les seves 
normes de desplegament i aplicació, així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el 
Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Disposició transitòria única. Programes seleccionats amb anterioritat a l’1 de desembre 
de 2015.

Les disposicions de l’Ordre AAA/1548/2014, de 28 d’agost, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores de les ajudes per a programes d’informació i promoció de productes 
agrícoles en el mercat interior i en tercers països, que preveu el Reglament (CE) 
núm. 3/2008 del Consell, de 17 de desembre de 2007, sobre accions d’informació i de 
promoció dels productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països, segueixen sent 
aplicables a les mesures d’informació i de promoció per a les quals la Comissió hagi decidit 
el finançament abans de l’1 de desembre de 2015.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre AAA/1548/2014, de 28 d’agost, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores de les ajudes per a programes d’informació i promoció de productes 
agrícoles en el mercat interior i en tercers països.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 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 econòmica, excepte les mesures de 
promoció en països tercers, que es dicten a l’empara del que disposa l’article 149.1.10a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de comerç 
exterior.
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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, 27 de gener de 2017.

FELIPE R.

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