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Primer. Homologació del títol.–S’homologa el títol 
d’enginyer en automàtica i electrònica industrial, de 
només segon cicle, de l’Escola Politècnica Superior d’En-
ginyeria de Vilanova i la Geltrú, de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya.

Segon. Publicació del pla d’estudis.–Segons preveu 
l’article 5 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, la Uni-
versitat ha d’ordenar la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» del pla d’estudis homologat conduent a l’obtenció 
de l’esmentat títol.

Tercer. Autorització de la impartició d’ensenya-
ments.–Publicat el pla d’estudis, la Generalitat de 
Catalunya pot autoritzar, si així ho considera procedent, 
l’inici de la impartició dels ensenyaments esmentats i la 
Universitat Politècnica de Catalunya pot expedir, a partir 
d’aquest moment, els títols corresponents.

Quart. Avaluació del desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments.–De conformitat amb el que disposen l’ar-
ticle 35.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i l’article 7 del Reial decret 49/2004, de 19 
de gener, transcorregut el període d’implantació del pla 
d’estudis, la Universitat ha de sotmetre a avaluació de 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
el desenvolupament efectiu dels ensenyaments correspo-
nents.

Cinquè. Expedició del títol.–Els títols els expedeix en 
nom del Rei el rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 34.2 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
i altres normes vigents, amb expressa menció del present 
Acord.

Sisè. Habilitació per a l’adopció de mesures per a 
l’aplicació de l’acord.–La ministra d’Educació i Ciència, en 
l’àmbit de les seves competències, ha d’adoptar les mesu-
res necessàries per a l’aplicació del present Acord. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 1915 REIAL DECRET 16/2006, de 20 de gener, sobre 
fons i programes operatius de les organitza-
cions de productors de fruites i hortalisses. 
(«BOE» 32, de 7-2-2006.)

El Reglament (CE) núm. 1433/2003, d’11 d’agost 
de 2003, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplica-
ció del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell pel que 
fa als programes i fons operatius i a l’ajuda financera, va 
substituir el Reglament (CE) núm. 609/2001, el qual havia 
substituït, al seu torn, el Reglament (CE) núm. 411/97.

Per tal de desplegar determinades disposicions del 
Reglament (CE) núm. 411/97 es va publicar l’Ordre del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 14 de maig 
de 1997, per la qual es regulen els programes i fons ope-
ratius de les organitzacions de productors de fruites i 
hortalisses, que va ser modificada posteriorment per 
altres tres ordres ministerials per tal de tenir en compte 
la successiva entrada en vigor dels reglaments (CE) núm. 
609/2001 i 1433/2003. Aquestes ordres ministerials van 
ser l’Ordre d’11 de setembre de 2001, per la qual es des-
pleguen i concreten determinats aspectes del Reglament 
(CE) núm. 609/2001, de la Comissió, de 28 de març, en 
relació amb els programes i fons operatius de les organit-
zacions de productors de fruites i hortalisses; la de 12 de 
desembre de 2002, per la qual es modifica la d’11 de 
setembre de 2001, per la qual es despleguen i concreten 

determinats aspectes del Reglament (CE) núm. 609/2001, 
de la Comissió, de 28 de març, en relació amb els progra-
mes i fons operatius de les organitzacions de productors 
de fruites i hortalisses, i la d’1 d’octubre de 2003, per la 
qual es despleguen i concreten determinats aspectes del 
Reglament (CE) núm. 1433/2003, en relació amb els pro-
grames i fons operatius de les organitzacions de produc-
tors de fruites i hortalisses, així com determinats aspec-
tes del Reglament (CE) núm. 1432/2003, sobre 
reconeixement d’organitzacions de productors de fruites 
i hortalisses.

Amb la finalitat d’unificar en un sol Reial decret les 
anteriors ordres ministerials, així com clarificar determi-
nats aspectes d’algunes d’aquestes, és procedent adoptar 
una nova disposició normativa que desplegui els aspec-
tes dispositius que el Reglament (CE) núm. 1433/2003 
deixa als estats membres.

D’aquesta forma, l’article 3 del Reglament (CE) núm. 
1433/2003 estableix que els estats membres han de defi-
nir les reduccions que s’hagin d’aplicar al valor facturat 
de productes que es facturin en diferents fases de trans-
formació o subministrament o transport. És procedent, 
doncs, determinar aquestes reduccions en aquest Reial 
decret.

Per la seva banda, l’article 4 del Reglament (CE) 
núm. 1433/2003 també determina que el valor de la pro-
ducció comercialitzada s’ha de calcular anualment per a 
un període de referència de 12 mesos que han de deter-
minar els estats membres. És procedent, doncs, igual-
ment, determinar aquest període de referència en 
aquest Reial decret.

Així mateix, aquest article 4 també determina les dis-
posicions que ha d’adoptar un Estat membre en cas que 
el valor d’un producte experimenti una reducció per 
motius aliens a la responsabilitat i control de l’organitza-
ció de productors. Convé especificar en aquest Reial 
decret les disposicions esmentades.

També és procedent en aquest sentit establir disposi-
cions en aquest Reial decret relatives al càlcul del valor 
de la producció comercialitzada en el cas de les organit-
zacions de productors reconegudes per a productes de 
transformació o en el cas d’organitzacions de productors 
fusionades.

L’article 5 del Reglament (CE) núm. 1433/2003 també 
estableix que els estats membres han de garantir que la 
gestió dels fons operatius s’efectuï de tal manera que les 
despeses i els ingressos es puguin identificar i ser objecte 
d’una intervenció de comptes i certificació anuals per 
part d’auditors externs. És procedent determinar en 
aquest Reial decret quins tipus de gestió dels fons opera-
tius són admissibles amb vista a proporcionar la garantia 
esmentada.

L’article 6 d’aquest Reglament també determina qui-
nes formes de contribució financera al fons operatiu per 
part de l’organització de productors són admissibles. 
Convé igualment en aquest cas especificar en aquest 
Reial decret les disposicions addicionals que regulin 
aquestes formes de contribució.

L’article 8 d’aquest Reglament disposa els elements 
que han de figurar en els programes operatius mentre 
que l’article 9 exposa els documents que han d’acompa-
nyar els esmentats programes operatius. Convé especifi-
car amb més detall en aquest Reial decret els esmentats 
elements i documents.

L’article 9 d’aquest Reglament autoritza les associa-
cions d’organitzacions de productors a presentar i ges-
tionar programes operatius parcials que han d’estar 
compostos per accions incloses en els programes opera-
tius de les organitzacions de productors integrants. A 
més, aquest article preveu els requisits que han de com-
plir aquests programes operatius parcials. Convé en 
aquest cas incloure en aquest Reial decret les disposi-
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cions pertinents per assegurar el compliment d’aquests 
requisits.

L’article 10 del Reglament (CE) núm. 1433/2003 esta-
bleix les condicions sota les quals una associació d’orga-
nitzacions de productors pot presentar un programa ope-
ratiu parcial. Així doncs, és procedent desplegar en aquest 
Reial decret aquestes condicions.

El paràgraf segon de l’article 11 del Reglament (CE) 
núm. 1433/2003 faculta els estats membres per posposar 
la data límit de presentació de programes operatius esta-
blerta en el seu paràgraf primer. És necessari especificar 
en aquest Reial decret la instància competent per realitzar 
la dita posposició.

El paràgraf segon de l’article 14.1 del Reglament (CE) 
núm. 1433/2003 faculta els estats membres per posposar 
la data límit de presentació de modificacions de progra-
mes operatius que estableix el seu paràgraf primer. És 
necessari especificar en aquest Reial decret la instància 
competent per realitzar dita posposició.

Els articles 14 i 15 del Reglament esmentat també 
autoritzen les organitzacions de productors a efectuar 
modificacions en els seus programes operatius per a anys 
posteriors i per a l’any en curs respectivament. És proce-
dent especificar en aquest Reial decret les condicions sota 
les quals s’autoritzen les modificacions esmentades.

L’apartat 2 de l’annex I del Reglament esmentat esta-
bleix la producció experimental com a acció elegible en 
els programes operatius que faculten els estats membres 
per determinar els criteris d’admissibilitat d’aquesta. A 
aquest efecte, és convenient fixar els esmentats criteris en 
aquest Reial decret.

Així mateix, aquest apartat 2 de l’annex I d’aquest 
Reglament estableix que els costos de gestió mediambien-
tals i les llavors, plantes i miceli certificats són accions 
elegibles per a la seva inclusió en programes operatius 
que permetin als estats membres la fixació de tants alçats 
per a la seva determinació. És procedent fixar aquests 
tants alçats en aquest Reial decret així com el tipus de lla-
vor que és elegible.

L’apartat 4 de l’annex I del mateix Reglament (CE) 
núm. 1433/2003 també estipula que els costos de perso-
nal relatius a qualitat, medi ambient i comercialització són 
accions elegibles en els programes operatius que autorit-
zen els estats membres a determinar els esmentats costos 
com una quantitat global expressada com a percentatge 
del fons operatiu aprovat. Convé doncs especificar en 
aquest Reial decret l’esmentada quantitat global.

L’apartat 17 de l’annex I del Reglament (CE) núm. 
1433/2003 permet les inversions en explotacions individu-
als en el marc del programa operatiu en què s’encomana 
als estats membres l’adopció de disposicions adequades 
per obtenir el reemborsament de la inversió o el seu valor 
residual en cas que l’afiliat causi baixa en l’organització. 
És procedent especificar, doncs, les esmentades disposi-
cions en aquest Reial decret.

Finalment, l’article 25 del Reglament (CE) núm. 
1433/2003 estableix que els estats membres poden adop-
tar les mesures complementàries en relació amb les actu-
acions o despeses que es puguin beneficiar d’ajudes en el 
marc dels fons i programes operatius. En aquest sentit, 
convé establir en aquest Reial decret l’autoritat compe-
tent en l’aprovació dels fons i programes operatius.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 20 de gener de 2006,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret estableix la normativa bàsica 
de desplegament del Reglament (CE) núm. 1433/2003 de 
la Comissió, d’11 d’agost de 2003, pel qual s’estableixen 
les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 
2200/96 del Consell pel que fa als programes i fons opera-
tius, i a l’ajuda financera.

2. Aquest Reial decret s’aplica a les organitzacions 
de productors reconegudes de conformitat amb l’arti-
cle 11 del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell, de 28 
d’octubre de 1996, pel qual s’estableix l’organització 
comuna de mercats en el sector de fruites i hortalisses, 
així com les associacions d’organitzacions de productors 
reconegudes segons la normativa vigent.

Article 2. Autoritat competent.

L’«autoritat competent» és l’òrgan designat per la 
comunitat autònoma on radiqui la seu social de l’organit-
zació de productors, o de les associacions d’aquestes, per 
a l’aprovació de programes operatius i les seves modifica-
cions.

CAPÍTOL II

Valor de la producció comercialitzada

Article 3. Definició.

1. S’entén com a valor de la producció comercialit-
zada, d’ara endavant VPC, el valor de la producció dels 
membres de l’organització de productors, per a la qual 
aquesta està reconeguda, calculat segons el que disposen 
l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1433/2003 i aquest 
capítol.

2. L’import dels productes venuts es justifica mitjan-
çant l’aportació del corresponent extracte comptable que 
ho acrediti en les condicions que estableixen els apar-
tats 2 a 6 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1433/2003, 
referides exclusivament a productes procedents dels pro-
pis socis productors i deduint, si s’escau, els imports que 
recull l’article 6 d’aquest Reial decret.

Tots els assentaments comptables estan recolzats per 
factures expedides d’acord amb el Reial decret 1496/2003, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica 
el Reglament de l’impost sobre el valor afegit i, quan 
aquestes no siguin exigibles, per rebuts signats, extractes 
bancaris o altres justificants que acreditin suficientment 
els imports rebuts de la venda de productes, els quals 
s’han de presentar, a requeriment de l’Administració, per 
a la verificació regulada en l’apartat 3.

El valor dels productes comercialitzats a través d’una 
altra organització de productors diferent a la que pertany 
el productor, pel fet de no correspondre a les activitats 
comercials d’aquesta última, s’ha de justificar mitjançant 
un certificat de l’organització comercialitzadora.

3. L’import que preveu l’apartat anterior és objecte 
d’una verificació abans de la data límit per efectuar el 
pagament de la corresponent ajuda comunitària al fons 
operatiu que preveu l’article 19 del Reglament (CE) núm. 
1433/2003.
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Article 4. Període de referència.

1. El període de referència, esmentat a l’article  4.1 
del Reglament (CE) núm. 1433/2003, per determinar el 
VPC és el comprès entre l’1 de juliol de l’any anterior a la 
comunicació de l’import del fons operatiu i el 30 de juny 
de l’any en què es realitza l’esmentada comunicació.

2. Quan el valor d’algun o alguns dels productes 
d’una organització de productors corresponent al període 
de referència hagi experimentat una reducció, per motius 
aliens a la responsabilitat i control de l’organització de 
productors, superior al 35 per cent del valor del producte 
de què es tracti en l’anterior període de referència, es con-
sidera com a valor de l’esmentat producte el corresponent 
a la mitjana dels dos períodes de referència anteriors o el 
65 per cent del valor corresponent al període de referèn-
cia anterior.

L’opció per una d’aquestes dues alternatives per a la 
fixació de l’import dels valors de referència s’ha de fer a 
petició de les organitzacions de productors, en el moment 
de la comunicació que preveu l’article 10 d’aquest Reial 
decret acompanyat dels documents esmentats en el punt 
3 de l’apartat B) de l’annex I d’aquest Reial decret.

Article 5. VPC d’organitzacions de productors amb pro-
ductes destinats a la transformació.

En el cas d’organitzacions de productors que destinin 
totalment o parcialment la seva producció a la transfor-
mació, es considera com a valor dels esmentats produc-
tes el corresponent a la venda al transformador, incloses, 
si s’escau, les ajudes rebudes a les quals es refereix l’arti-
cle 3.2 del Reglament (CE) núm. 1433/2003.

Article 6. Reduccions que s’han d’aplicar per al càlcul del 
VPC.

1. D’acord amb el que disposa l’últim paràgraf de 
l’article 3.6 del Reglament (CE) núm. 1433/2003, al valor 
de la producció facturada, comercialitzada per l’organitza-
ció de productors, se li han d’aplicar les reduccions 
següents:

a) L’import de les despeses de transport, de merca-
deria envasada i preparada per a la venda, pagats a ter-
cers que figuri en la comptabilitat de l’entitat.

b) L’import dels serveis professionals de comissio-
nistes i agents mediadors independents en les vendes.

c) L’import dels descomptes sobre vendes per paga-
ment immediat.

d) L’import de les devolucions de vendes.
e) L’import dels ràpels i descomptes aplicats en les 

operacions de vendes.
f) En cas que l’organització de productors realitzi, 

totalment o parcialment, el transport de mercaderia enva-
sada i preparada per a la venda amb mitjans propis, un 
import equivalent al cost d’amortització i utilització dels 
mitjans esmentats.

g) En cas que la mateixa organització de productors 
faci la transformació dels seus productes, un import equi-
valent al cost de transformació.

h) En el cas d’organitzacions de productors que pos-
seeixin filials, i el seu VPC estigui afectat pel que disposa 
l’article 8 del Reglament (CE) núm. 1432/2003, de la 
Comissió, d’11 d’agost de 2003, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 2200/96, 
del Consell, pel que fa al reconeixement de les organitza-
cions de productors i al reconeixement previ de les agru-
pacions de productors, al valor de la producció facturada 
en la fase de sortida de la filial se li dedueix el cost del 
transport entre el centre de condicionament del producte 
i el de sortida a través de la filial.

Per poder aplicar les reduccions que preveuen els 
paràgrafs a), b), c), d) i e), és necessari que els imports 
corresponents estiguin prèviament comptabilitzats i que 
la reducció es practiqui de conformitat amb els assenta-
ments comptables respectius.

2. En les organitzacions de productors ubicades en 
la Comunitat Autònoma de Canàries i en la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears el cost del transport intern 
entre el centre d’envasament i el de distribució de les 
esmentades organitzacions quan aquest estigui ubicat en 
els ports de sortida, forma part del VPC.

Article 7. VPC en cas de fusions o absorcions d’organit-
zacions de productors.

En el cas de fusions o absorcions d’organitzacions de 
productors i en el supòsit que es reconegui una entitat de 
segon o ulterior grau com a organització de productors, 
precedit de la pèrdua de la qualificació com a organització 
de productors de les entitats associades a la de segon o 
ulterior grau, el VPC ha de ser la suma dels VPC de cadas-
cuna de les organitzacions d’origen.

CAPÍTOL III

Fons operatius

Article 8. Gestió.

La gestió dels fons operatius s’ha de fer mitjançant 
una de les dues alternatives següents:

a) Mitjançant un compte bancari, únic i exclusiu per 
a la gestió del fons operatiu.

b) Mitjançant comptes financers gestionats per l’or-
ganització de productors en els quals la comptabilització 
de cada operació s’efectuï de tal manera que cada assen-
tament de despeses i ingressos relatius al fons operatiu 
es pugui identificar i sigui objecte de certificacions anuals 
per part d’auditors externs, que han d’estar inscrits en el 
Registre oficial d’auditors de comptes de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Article 9. Constitució i finançament.

1. La constitució dels fons operatius, així com la seva 
forma de finançament han de ser aprovats per l’assem-
blea general, o òrgan equivalent, segons la personalitat 
jurídica de l’organització de productors.

2. La forma de finançament dels fons operatius 
adoptada per les organitzacions de productors ha d’estar 
entre les que estableix l’article 6.2 del Reglament (CE) 
núm. 1433/2003.

3. Als efectes del que disposa l’article 6.2 a) del 
Reglament (CE) núm. 1433/2003, s’entén per fons propis 
qualsevol tipus de fons o recurs generat per l’organització 
de productors procedent de la venda de fruites i hortalis-
ses dels membres de l’organització pertanyents a la cate-
goria per a la qual està reconeguda, degudament compta-
bilitzats.

Article 10. Informació i documentació a presentar anual-
ment.

Les organitzacions de productors han de comunicar a 
l’autoritat competent, abans del 15 de setembre, alhora 
que presenten, si s’escau, els projectes de programes 
operatius o les sol·licituds de modificació d’aquests, la 
informació i documentació que conté l’annex I d’aquest 
Reial decret.
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Article 11. Finançament de retirades.

L’import del fons operatiu destinat al finançament de 
retirades ha de tenir en compte que:

a) Els imports unitaris de les compensacions per 
retirades de productes no inclosos a l’annex II del Regla-
ment (CE) núm. 2200/96 no poden superar les quanties 
màximes fixades a l’annex II d’aquest Reial decret.

b) Els imports unitaris dels complements de les 
indemnitzacions de retirada per als productes inclosos a 
l’annex II del Reglament (CE) núm. 2200/96 no poden 
superar els límits màxims que estableix l’annex II del 
Reglament (CE) núm. 103/2004, de la Comissió, de 21 de 
gener de 2004, pel qual s’estableixen les disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 2200/96, del Consell, 
pel que fa al règim d’intervencions i de retirades del mer-
cat en el sector de les fruites i hortalisses.

CAPÍTOL IV

Aprovació dels programes operatius

Article 12. Presentació.

1. Les organitzacions de productors han de presen-
tar, per a la seva aprovació, els projectes de programes 
operatius davant l’autoritat competent abans del 15 de 
setembre de l’any anterior a l’inici de la seva aplicació.

2. Les entitats que agrupin productors de fruites i 
hortalisses, i que presentin una sol·licitud de reconeixe-
ment com a organització de productors en virtut del 
Reglament (CE) núm. 2200/96, poden presentar, simultà-
niament, un projecte de programa operatiu per a la seva 
aprovació. No obstant això, la seva aprovació està condi-
cionada a l’obtenció del reconeixement amb anterioritat a 
la data límit d’aprovació dels programes operatius.

Article 13. Format i contingut.

1. La presentació de projectes de programes opera-
tius s’ha de fer en un document únic, ajustat a l’estructura 
que estableixen l’annex III d’aquest Reial decret i els ele-
ments necessaris perquè l’autoritat competent pugui 
efectuar les comprovacions que estableix l’article 12 del 
Reglament (CE) núm. 1433/2003.

2. Els projectes de programes operatius han d’anar 
acompanyats de la documentació que descriu l’annex IV 
d’aquest Reial decret.

Article 14. Producció experimental.

1. La producció experimental com una mesura o 
acció del programa operatiu només es pot aprovar en la 
mesura que es presenti un protocol sobre l’experimenta-
ció a realitzar, i es disposi de personal qualificat que se 
n’encarregui.

2. No obstant això, les despeses corresponents no 
poden suposar anualment més del trenta per cent de l’im-
port del fons operatiu aprovat i efectivament executat, 
llevat del cas d’associacions d’organitzacions de produc-
tors o accions comunes d’organitzacions de productors 
en què no s’estableix cap límit.

3. L’autoritat competent pot aprovar el finançament a 
través dels fons operatius dels conceptes de despesa 
següents:

a) Inversions en instal·lacions o finques pilot.
b) Personal qualificat dedicat a l’acció en exclusiva, 

o justificat amb control horari. El cost corresponent és 
independent del que preveu l’article 15.b) d’aquest Reial 
decret.

c) Material no fungible de laboratori.

d) Contractacions externes amb centres d’investiga-
ció.

e) Adquisició de llavors o plançons que siguin l’ob-
jecte de l’experimentació, els quals no estan subjectes a 
les disposicions que preveu l’article 15.1a) d’aquest Reial 
decret.

f) Unes altres despeses en funció de les característi-
ques de l’acció experimental i del grau d’innovació i el risc 
que aquesta comporti.

Article 15. Costos unitaris.

1. Els programes operatius poden incloure, com a 
conceptes de despesa, els costos unitaris a un tant alçat 
següents:

a) Utilització de miceli, plantes certificades i llavors 
definides com a «certificada» o «de base» en la Directiva 
2002/55/CEE del Consell, de 13 de juny de 2002, referent a 
la comercialització de llavors de plantes hortícoles: 60 per 
cent del seu valor, limitat al 35 per cent del fons operatiu 
aprovat, i efectivament executat.

Els programes operatius que estiguin en estat d’exe-
cució l’1 de gener de 2004 i que tinguin aprovat com a 
concepte de despesa l’adquisició de llavor certificada 
només poden finançar a través dels fons operatius llavors 
subministrades per proveïdors inscrits en el Registre de 
productors del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
o en els registres d’importadors o comercialitzadors de 
les comunitats autònomes. L’import aprovat per a aquest 
concepte en el programa operatiu no pot ser objecte 
d’augment.

b) Cost de la gestió mediambiental d’envasos reci-
clables i reutilitzables: 17 per cent del cost d’adquisició, o 
del cost del lloguer en els envasos reutilitzables, limitat 
al 35 per cent del fons operatiu aprovat i efectivament 
executat.

La part del fons operatiu aprovat i realment executat 
destinat al conjunt dels costos específics referits en les 
dues lletres anteriors no pot superar el 50 per cent del 
fons.

2. Els programes operatius també poden incloure, 
com a conceptes de despesa, els costos de personal deri-
vats de l’aplicació de mesures per millorar o mantenir un 
nivell de qualitat o de protecció mediambiental elevat, o 
per millorar el nivell de comercialització. Aquests costos 
de personal poden:

a) Justificar-se degudament mitjançant les despeses 
reals.

b) Expressar-se com un import a un tant alçat que no 
pot superar el 14 per cent de l’import total del fons opera-
tiu aprovat. En el cas d’utilitzar aquest tant alçat, s’han 
d’especificar les tasques que ha d’executar el personal 
corresponent i el desenvolupament d’aquestes s’ha de 
poder justificar per poder percebre l’ajuda comunitària.

Les opcions descrites en els anteriors paràgrafs són 
excloents.

Article 16. Costos externs addicionals.

La inclusió dels costos externs addicionals derivats de 
la realització del transport marítim o per ferrocarril en 
substitució del transport per carretera a què es refereix el 
punt 6 de l’annex I del Reglament (CE) núm. 1433/03 està 
condicionada a la justificació que es fes el transport per 
carretera en campanyes anteriors i a la justificació de la 
diferència de costos.
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Article 17. Modificacions dels programes operatius rela-
tives a anualitats no començades.

1. Tots els anys, en el termini que estableix l’arti-
cle 14.1 del Reglament (CE) núm. 1433/2003, les organit-
zacions de productors poden sol·licitar davant l’autoritat 
competent les modificacions, aplicables a partir de l’1 de 
gener de l’any següent.

2. Les modificacions que pot aprovar l’autoritat com-
petent són les següents:

a) Inclusió i supressió de mesures, accions, inver-
sions o conceptes de despesa.

b) Ampliació de la durada del programa, fins a un 
total de cinc anys.

c) Reducció de la durada del programa, condicio-
nada al fet que la durada total sigui, com a mínim, de tres 
anys.

d) Canvis d’ubicació o de titulars de les inversions o 
accions aprovades.

e) Calendaris d’execució o finançament de les 
inversions o conceptes de despesa, incloent-hi el trasllat 
a un programa operatiu posterior del finançament, quan 
el període d’amortització d’aquest sigui superior a la 
durada del programa, estigui econòmicament justificat, i 
el període de depreciació fiscal sigui superior a cinc 
anys.

f) Variació del pressupost de les inversions o concep-
tes de despesa aprovats.

g) Forma de finançament o gestió dels fons opera-
tius, incloent-hi, si s’escau, el canvi de compte bancari 
específic.

h) Modificació rellevant del programa, quan concor-
rin canvis substancials en la situació del mercat o de l’or-
ganització de productors mateixa, segons el parer de 
l’autoritat competent.

i) Fusió de programes en execució, motivat per la 
fusió o absorció d’organitzacions de productors, o per 
reconeixement d’una entitat de segon o ulterior grau com 
a organització de productors, precedit de la pèrdua de la 
qualificació d’organització de productors de les entitats 
associades a la de segon o ulterior grau. El programa ope-
ratiu resultant té una durada entre tres i cinc anys i es 
comença a executar l’1 de gener de l’any següent a la 
fusió, absorció o reconeixement de l’entitat de segon o 
ulterior grau.

No obstant això, l’organització de productors resul-
tant de l’esmentada fusió, absorció o constitució d’una 
altra entitat de segon o ulterior grau ha d’executar els 
programes operatius aprovats prèviament a les entitats 
de base fins al 31 de desembre de l’any en curs, i procedir 
a l’execució del nou programa operatiu l’1 de gener de 
l’any següent.

3. Les sol·licituds de modificacions han d’anar acom-
panyades de la documentació que conté l’annex V 
d’aquest Reial decret.

Article 18. Modificacions dels programes operatius 
durant l’anualitat en curs.

1. Durant l’any en curs, les organitzacions de produc-
tors poden realitzar les modificacions següents que afec-
tin l’anualitat en curs del programa, sempre que es com-
pleixin les condicions que estableix l’apartat 2:

a) Execució parcial de l’anualitat del programa ope-
ratiu.

b) Avançament o retard de l’execució o finançament 
de les accions, inversions o conceptes de despesa apro-
vats.

c) Variació del pressupost de les inversions o con-
ceptes de despesa aprovats, tenint en compte que no es 
considera modificació la variació del pressupost de les 

inversions o conceptes de despesa si el pressupost total 
de l’acció en la qual estan enquadrades no experimenti 
una variació superior al 20 per cent.

d) Canvis d’ubicació o de titulars d’inversions apro-
vades.

e) Variació de l’import del fons operatiu per al finan-
çament de retirades, sempre que es respecti el que dis-
posa l’article 15 del Reglament (CE) núm. 2200/96.

f) Ampliació de la durada del programa, fins a una 
durada total màxima de cinc anys. En aquest cas, l’orga-
nització de productors ha de sol·licitar l’aprovació de les 
noves anualitats del programa operatiu resultant, abans 
del 15 de setembre, i comunicar, a l’autoritat competent, 
l’import previst del fons operatiu corresponent a l’anuali-
tat següent, també, abans del 15 de setembre.

g) Reducció de la durada del programa operatiu 
aprovat, subjecta al fet que la durada total sigui com a 
mínim de tres anys i que el programa operatiu resultant 
segueixi complint les condicions que preveu l’article 15 
del Reglament (CE) núm. 2200/96.

h) La forma de finançament o la gestió del fons ope-
ratiu, incloent-hi, si s’escau, el canvi de compte bancari 
específic.

i) Modificació de l’import del fons operatiu dins del 
límit del 20 per cent de l’aprovat sempre que no se superi 
el límit màxim d’ajuda comunitària per la constitució de 
l’esmentat fons, establerta a l’article 15.5 del Reglament 
(CE) núm. 2200/96.

Les organitzacions de productors poden ampliar les 
inversions o conceptes de despesa previstos per a la seva 
execució durant l’any, avançar les previstes per a anys 
posteriors, o ampliar l’import previst del fons destinat a 
retirades, sempre que es respectin els límits i condicions 
que estableix el Reglament (CE) núm. 2200/96.

La disminució del fons operatiu per sota del 80 per 
cent de l’import inicialment aprovat es pot justificar, en 
particular, per portar-se a terme les modificacions que 
preveuen les lletres a) i e) d’aquest apartat.

j) Inclusió de noves inversions o conceptes de des-
peses dins del marc d’accions aprovades.

2. Les modificacions que contenen les lletres a), b), 
c), d), f), g), h) i les de l’e) i i) de l’apartat anterior que no 
suposin un increment de l’import del fons operatiu desti-
nat a retirades es poden fer sense autorització prèvia 
sempre que siguin comunicades sense demora per l’orga-
nització de productors a l’autoritat competent 15 dies 
hàbils abans de la seva execució.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, les 
modificacions que recullen les lletres e) i i), que suposin 
un increment de l’import del fons operatiu destinat a reti-
rades, i les que recull la lletra j) de l’apartat anterior neces-
siten l’aprovació prèvia per part de l’autoritat competent i, 
per tant, se n’ha de sol·licitar l’aprovació abans de la seva 
execució, i per fer-ho s’ha d’admetre el fax, especificant, si 
s’escau, les accions el pressupost de les quals es pugui 
veure reduït.

3. A més de les comunicacions i sol·licituds abans 
esmentades, les organitzacions de productors han de rea-
litzar una comunicació resum amb totes aquestes modifi-
cacions, com a molt tard el 31 de desembre, davant l’au-
toritat competent.

L’esmentada autoritat ha d’adoptar una decisió sobre 
aquestes abans del 31 de gener de l’any següent.

4. Les sol·licituds de modificacions han d’anar acom-
panyades de la documentació que conté l’annex V 
d’aquest Reial decret.
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Article 19. Aprovació de les modificacions dels progra-
mes operatius recollides en els articles 17 i 18.

Perquè les modificacions sol·licitades puguin ser 
aprovades per l’autoritat competent, s’han de complir les 
condicions següents:

a) Haver estat presentades en els terminis establerts 
per fer-ho.

b) El programa resultant, una vegada incloses les 
modificacions, ha de complir el que estableix l’article 15.4 
a) del Reglament núm. (CE) 2200/96, quant a objectius, i 
mantenir accions que garanteixin el compliment de les 
lletres b) i c) del mateix apartat.

c) Haver estat aprovades per l’assemblea general o 
òrgan similar competent de l’organització de productors 
o, per l’òrgan en què aquesta hagi delegat aquesta fun-
ció.

No obstant això, les modificacions que preveuen els 
articles 17.2.g) i 18.1.h) d’aquest Reial decret requereixen 
obligatòriament l’aprovació prèvia de l’assemblea gene-
ral de l’organització de productors o òrgan equivalent en 
funció de la seva personalitat jurídica.

d) Anar acompanyades de la documentació i infor-
mació que conté l’annex V d’aquest Reial decret.

e) En el cas de les modificacions durant l’any en curs 
i que exigeixin autorització prèvia, la decisió sobre les sol-
licituds s’ha d’adoptar dins dels 10 dies naturals següents 
a la recepció de la sol·licitud. L’absència de l’esmentada 
decisió en aquest termini suposa que queda aprovada, 
sempre que es compleixi el que disposa l’article 18 
d’aquest Reial decret i que:

1r L’import del fons operatiu corresponent a l’any en 
curs, després de l’aprovació de totes les modificacions 
presentades durant l’esmentat any, no superi un 20 per 
cent de l’aprovat inicialment.

2n Es respectin els límits que estableixen els arti-
cles 15 i 23 del Reglament (CE) núm. 2200/96.

3r La reducció, si s’escau, d’execució d’accions res-
pecti l’obtenció dels objectius que preveu l’article 15.4.a) 
del Reglament (CE) núm. 2200/96, i les mesures i necessi-
tats financeres que recullen les lletres b) i c) del mateix 
article.

4t En el cas de les modificacions que preveu l’arti-
cle 18.1.j), les noves inversions o conceptes de despeses 
siguin elegibles d’acord amb el que disposen aquest Reial 
decret i el Reglament (CE) núm. 1433/2003.

Article 20. Destinació dels reemborsaments provinents 
dels socis que causin baixa en les organitzacions de 
productors.

1. Les organitzacions de productors, en el moment 
de la comunicació de l’import previst del fons operatiu 
per a l’any següent, han de comunicar l’import dels reem-
borsaments efectuats pels socis de la seva organització, 
amb motiu que hagin causat baixa en aquesta i s’hagin fet 
inversions en les seves explotacions dins del marc dels 
programes operatius.

2. Els esmentats imports tenen la destinació 
següent:

a) El 50 per cent ha de quedar a disposició de l’orga-
nització de productors en qüestió.

b) El 50 per cent restant serà reintegrat per l’organit-
zació de productors a l’organisme pagador que preveu el 
Reial decret 2320/2004, de 17 de desembre, pel qual es 
regulen determinades competències en relació amb 
l’ajuda econòmica comunitària a les organitzacions de 
productors que constitueixin un fons operatiu, en con-
cepte de devolució d’ajuda comunitària.

CAPÍTOL V

Programes operatius parcials presentats per associacions 
d’organitzacions de productors

Article 21. Autorització de la presentació de programes 
operatius parcials per part de les associacions d’orga-
nitzacions de productors.

1. Una associació d’organitzacions de productors de 
fruites i hortalisses pot presentar programes operatius 
parcials si es verifica que es compleixen les condicions 
següents:

a) L’associació d’organitzacions de productors està 
reconeguda segons la reglamentació vigent.

b) L’associació d’organitzacions de productors en 
qüestió ha d’estar composta exclusivament per organitza-
cions de productors reconegudes en virtut de l’article 11 
del Reglament (CE) núm. 2200/96 i, si s’escau, per altres 
entitats el fi social de les quals no sigui la producció o 
comercialització de fruites i hortalisses.

c) En el cas de les associacions d’organitzacions de 
productors que tinguin membres el fi social de les quals 
no sigui la producció o comercialització de fruites i hor-
talisses, aquestes disposen d’una secció o grup de pro-
ductors integrada exclusivament pels membres que tin-
guin la condició d’organització de productors en virtut 
de l’article 11 del Reglament (CE) núm. 2200/96. Totes les 
decisions que afectin el programa operatiu parcial han 
de ser preses per l’esmentada secció o grup de produc-
tors i, posteriorment, presentades per a ratificació o 
rebuig, però no modificació, per l’assemblea general, o 
òrgan equivalent en funció de la seva personalitat jurí-
dica, de l’associació d’organitzacions de productors.

d) Els programes operatius parcials no han de 
contenir inversions en llavors, miceli o plantes certifi-
cades o costos de gestió mediambiental d’envasos 
reciclables o reutilitzables que no formin part d’una 
acció experimental.

2. Totes les organitzacions de productors que tinguin 
aprovat un programa operatiu individual han de partici-
par en el programa operatiu parcial. Els esmentats pro-
grames operatius parcials tenen una durada d’entre tres i 
cinc anys.

Article 22. Presentació i aprovació de programes opera-
tius parcials per associacions d’organitzacions de pro-
ductors.

1. Les associacions d’organitzacions de productors 
han de presentar perquè els aprovi l’autoritat competent 
els projectes de programes operatius parcials, abans del 
15 de setembre. Aquesta presentació s’ha d’ajustar al que 
disposen els annexos VI i VII.

2. Les organitzacions de productors han de sol·licitar 
la modificació dels seus programes operatius a què es 
refereix l’article 17.1 d’aquest Reial decret, o si s’escau, 
l’aprovació dels seus programes operatius a què es refe-
reix l’article 12.1 d’aquest Reial decret, per tal d’incloure 
en els esmentats programes operatius la seva participació 
en el programa operatiu parcial.

3. L’autoritat competent ha de comunicar a les asso-
ciacions d’organitzacions de productors les resolucions 
relatives a l’aprovació dels seus programes operatius 
parcials abans del 15 de desembre de l’any de la seva 
presentació, amb la possibilitat d’allargar l’esmentada 
data fins al 20 de gener següent per causes degudament 
justificades.

4. La resolució d’aprovació del programa operatiu 
parcial està supeditada a l’aprovació dels programes ope-
ratius individuals de les organitzacions de productors 
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participants, o, si s’escau, de la modificació dels progra-
mes operatius individuals, per la qual cosa es requereix 
que en els esmentats programes operatius individuals 
figurin els imports anuals destinats al programa operatiu 
parcial.

En les resolucions dels programes operatius indivi-
duals hi ha de figurar l’import anual corresponent a la 
participació en el programa operatiu parcial.

En cas que algun o alguns dels esmentats programes 
operatius individuals no fos aprovat, s’ha d’adaptar en 
conseqüència el programa operatiu parcial com a modifi-
cació de l’any en curs de manera que es mantinguin a la 
resta de programes operatius individuals els imports ini-
cialment previstos de participació en l’esmentat programa 
operatiu parcial.

Article 23. Finançament i execució dels programes ope-
ratius parcials.

1. L’associació d’organitzacions de productors, abans 
del 15 de setembre de cada any, ha de comunicar a l’auto-
ritat competent l’import de l’anualitat del programa ope-
ratiu parcial a aplicar durant l’any següent. Aquesta 
comunicació ha de contenir els elements següents:

a) Aportació en valor absolut i en valor relatiu de 
cada organització de productors participant.

b) Justificació del càlcul dels imports de les aporta-
cions esmentades. A aquest efecte, l’associació d’orga-
nitzacions de productors ha de remetre a l’autoritat 
competent un certificat del secretari de l’associació pel 
qual s’acrediti que les esmentades aportacions han estat 
aprovades per l’assemblea general de l’associació, o 
òrgan equivalent en funció de la seva personalitat jurí-
dica, així com el càlcul realitzat.

2. Les aportacions anuals de les organitzacions de 
productors al finançament del programa operatiu parcial 
han de procedir dels fons operatius aprovats a les organit-
zacions de productors per a les anualitats corresponents i 
han de ser gestionades en un compte bancari únic i exclu-
siu a nom de l’associació. A aquests efectes, en els pro-
grames operatius de les organitzacions de productors hi 
ha de figurar una mesura o acció denominada «Programa 
operatiu parcial de l’associació.».

3. L’associació d’organitzacions de productors ha 
d’executar les accions aprovades en el marc del programa 
operatiu parcial i ser la titular de les inversions que aquest 
contingui així com de les responsabilitats que derivin de 
la titularitat esmentada.

Article 24. Modificacions dels programes operatius par-
cials relatives a anualitats no començades.

1. Tots els anys, abans del 15 de setembre, les asso-
ciacions d’organitzacions de productors poden sol·licitar, 
davant l’autoritat competent, les modificacions sobre els 
programes operatius parcials aprovats per l’esmentada 
autoritat, que s’apliquin a partir de l’1 de gener de l’any 
següent.

2. A aquest efecte, les organitzacions de productors 
han de sol·licitar la modificació dels seus programes ope-
ratius, a què es refereix l’article 17.1 d’aquest Reial decret 
o, si s’escau, l’aprovació dels seus programes operatius, a 
què es refereix l’article 12.1 d’aquest Reial decret, que han 
de preveure la modificació del programa operatiu par-
cial.

3. Les modificacions esmentades en l’apartat 1 
d’aquest article són les següents:

a) Les que preveu l’article 17.2 a), b), c) i f) d’aquest 
Reial decret.

b) Canvis d’ubicació de les inversions. Sobre això 
s’ha d’aportar la nova identificació geogràfica, mitjançant 

sistema SIGPAC o, si hi manca, mitjançant referència 
cadastral, de les inversions.

c) Forma de finançament del programa operatiu par-
cial segons el que descriu l’article 23.1 d’aquest Reial 
decret. En aquest cas s’ha d’aportar la informació descrita 
en les lletres a) i b) d’aquest article.

d) Calendaris d’execució o finançament de les inver-
sions o conceptes de despesa en el marc de la durada del 
programa operatiu parcial.

4. L’aprovació de les modificacions sol·licitades en 
virtut de l’apartat 2 d’aquest article està supeditada a:

a) La petició per part de les organitzacions de pro-
ductors que participen en l’esmentat programa operatiu 
parcial de la corresponent inclusió d’aquest en el seu pro-
grama operatiu individual.

b) L’aprovació per l’autoritat competent de la inclu-
sió esmentada.

5. En cas que algun o alguns dels esmentats progra-
mes operatius individuals no fos aprovat, o, si s’escau, no 
fos aprovada la seva modificació, s’ha d’adaptar en con-
seqüència el programa operatiu parcial com a modificació 
de l’any en curs de manera que es mantinguin a la resta 
de programes operatius individuals els imports inicial-
ment previstos de participació en l’esmentat programa 
operatiu parcial.

Article 25. Modificacions dels programes operatius par-
cials durant l’anualitat en curs.

1. Durant l’any en curs les associacions d’organitza-
cions de productors poden realitzar les següents modifi-
cacions que afectin l’esmentada anualitat del programa 
operatiu parcial, en les condicions que estableix l’apar-
tat 2 d’aquest article:

a) Avançament o retard de l’execució de les accions, 
inversions i/o conceptes de despesa aprovats.

b) Modificació del pressupost de les inversions o 
conceptes de despesa aprovats sempre que no variï la 
suma total del programa operatiu parcial.

c) Canvis d’ubicació de les inversions aprovades. 
Sobre això s’ha d’aportar la identificació de les inversions 
mitjançant sistema SIGPAC o, si hi manca, mitjançant 
referència cadastral.

d) Inclusió de noves inversions o conceptes de des-
pesa en accions prèviament aprovades, sempre que no 
variï la suma total del programa operatiu parcial.

e) Modificacions d’adaptació en virtut del que dispo-
sen l’últim paràgraf de l’article 22.5 i de l’article 24.5 
d’aquest Reial decret.

2. Les modificacions que estableix l’apartat 1 
d’aquest article es poden fer sense autorització prèvia 
sempre que siguin comunicades, sense demora, per l’as-
sociació d’organitzacions de productors a l’autoritat que 
va aprovar el programa operatiu parcial quinze dies hàbils 
abans de la seva execució.

A més de la comunicació esmentada en el primer 
paràgraf del present apartat, les associacions d’organitza-
cions de productors han de realitzar una comunicació 
resum d’aquestes modificacions abans del 31 de desem-
bre, davant l’autoritat que va aprovar el programa. L’auto-
ritat competent ha d’emetre abans del 31 de gener de 
l’any següent una resolució que contingui l’anualitat del 
programa operatiu parcial resultant de les modificacions 
que, si s’escau, s’aprovin.
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Article 26. Aprovació de les modificacions dels progra-
mes operatius parcials recollides en els articles 24 i 25.

Perquè les modificacions sol·licitades puguin ser 
aprovades s’han de complir les condicions següents:

a) Haver estat presentades en els terminis establerts 
per fer-ho.

b) Els programes operatius resultants de cadascuna 
de les organitzacions de productors que participen en el 
programa operatiu parcial han de mantenir, sense tenir en 
compte l’esmentat programa operatiu parcial, els objec-
tius recollits a l’article 15.4 a) del Reglament (CE) núm. 
2200/96; i incloure accions que garanteixin el compliment 
de les lletres b) i c) de l’esmentat apartat.

c) Haver estat aprovades per l’assemblea general o 
òrgan similar competent de l’associació d’organitzacions 
de productors o per l’òrgan en què aquesta hagi delegat 
aquesta funció. Les modificacions que preveuen l’arti-
cle 24.3.c) i l’article 25.1.e) d’aquest Reial decret reque-
reixen obligatòriament aprovació prèvia per l’assemblea 
general, o òrgan equivalent en funció de la seva perso-
nalitat jurídica, de l’associació d’organitzacions de pro-
ductors.

d) Anar acompanyades de justificants en els quals 
s’exposin els motius, naturalesa i conseqüència d’aques-
tes, d’acord amb el que estableix l’article 14.2 del Regla-
ment (CE) núm. 1433/2003.

CAPÍTOL VI

Coordinació entre comunitats autònomes

Article 27. Coordinació en l’aprovació i control dels pro-
grames operatius i les seves modificacions.

1. Quan l’àmbit de les organitzacions de productors 
sigui superior al d’una comunitat autònoma, les esmenta-
des organitzacions de productors han de presentar davant 
les autoritats competents tantes còpies del programa 
operatiu com comunitats autònomes estiguin implicades 
territorialment en les accions d’aquest.

2. En el termini de 30 dies a comptar del 15 de 
setembre, l’autoritat competent en l’aprovació d’aquest 
programa operatiu pot requerir de les autoritats compe-
tents de les comunitats autònomes esmentades en l’ante-
rior paràgraf la informació necessària per procedir a 
l’emissió de la decisió a què es refereix l’article 13 del 
Reglament (CE) núm. 1433/2003. En particular, aquesta 
informació es pot referir a:

a) En el cas d’inversions enquadrades en el pro-
grama operatiu, els informes corresponents que acreditin 
que les esmentades inversions no s’han iniciat abans de 
l’1 de gener següent a la presentació de l’esmentat pro-
grama operatiu.

b) Que les esmentades inversions compleixen les 
condicions que estableix l’article 37 del Reglament (CE) 
núm. 1257/1999 del Consell, de 17 de maig, sobre l’ajuda 
al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu 
d’Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA) i pel qual es 
modifiquen i deroguen determinats reglaments. Això, res-
pecte als corresponents programes de desenvolupament 
rural de cadascuna de les comunitats autònomes afecta-
des, en particular quant als criteris que determinen la font 
de finançament de les inversions mitjançant fons de des-
envolupament rural o fons procedents de l’Organització 
Comuna del Mercat de Fruites i Hortalisses Fresques.

3. Les autoritats competents de les comunitats autò-
nomes on es facin les inversions han de proporcionar la 
informació sol·licitada en el termini de 30 dies naturals a 
partir de la recepció de l’esmentada sol·licitud.

Transcorregut aquest termini sense que la comunitat 
autònoma competent per a l’aprovació del programa hagi 
rebut aquesta informació, està legitimada per adoptar la 
decisió que sigui procedent.

4. Als efectes de control i verificació dels fons comu-
nitaris utilitzats en els programes operatius, i en particu-
lar pel que fa al control de doble finançament de les 
inversions, l’autoritat competent ha de comunicar la 
resolució d’aprovació dels programes operatius de les 
organitzacions de productors d’àmbit superior a una 
comunitat autònoma a la comunitat o comunitats autò-
nomes on s’hagin de realitzar les mesures, accions i 
inversions o conceptes de despesa especificant, si s’es-
cau, la identificació de les parcel·les mitjançant el sistema 
SIGPAC o, si no, mitjançant referència cadastral, en les 
quals aquestes s’efectuïn, bé siguin comunes bé s’efec-
tuïn en explotacions de socis individuals, i indicant-hi, a 
més, en aquest últim cas el nom, raó social, DNI o NIF 
d’aquests.

5. Les disposicions que preveuen els apartats 1, 2, 3 
i 4 d’aquest article són aplicables a les modificacions dels 
programes operatius que regulen els articles 17 i 18 
d’aquest Reial decret.

Article 28. Coordinació en l’aprovació i control dels pro-
grames operatius parcials i les seves modificacions.

1. L’autoritat competent per a l’aprovació del pro-
grama operatiu parcial ha de comunicar a la o les autori-
tats competents per a l’aprovació dels corresponents 
programes operatius individuals de les organitzacions 
de productors participants en el programa operatiu par-
cial la resolució d’aprovació del programa operatiu par-
cial. Aquesta comunicació s’ha de fer abans del 16 de 
novembre.

Si s’aplica el que disposa l’últim paràgraf de l’arti-
cle 22.5 d’aquest Reial decret, l’autoritat competent per a 
l’aprovació del programa operatiu parcial ha de comuni-
car a la o les autoritats competents per a l’aprovació dels 
corresponents programes operatius individuals la resolu-
ció d’adaptació del programa operatiu parcial. Aquesta 
comunicació s’ha de fer dins els 30 dies a comptar del 15 
de desembre.

2. En absència de les comunicacions regulades en 
l’apartat anterior, l’autoritat competent per a l’aprovació 
dels programes operatius individuals pot prendre la deci-
sió que sigui procedent.

3. Les disposicions que preveuen els apartats ante-
riors són aplicables a les modificacions dels programes 
operatius parcials que regulen els articles 24 i 25 d’aquest 
Reial decret.

Disposició transitòria única. Adaptació dels programes 
operatius en curs a les disposicions que preveu l’arti-
cle 13.

Els programes operatius que estiguin en execució a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret han d’adaptar la 
seva estructura quant a distribució en mesures, accions i 
inversions o conceptes de despesa abans de l’1 de gener 
de 2007.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les ordres del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació de 14 de maig de 1997, d’11 de 
setembre de 2001, de 12 de desembre de 2002 i d’1 d’oc-
tubre de 2003.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica i 
es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planifi-
cació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i 
modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les 
disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació 
del present Reial decret, així com per modificar els anne-
xos amb la finalitat d’adaptar-los a la normativa comuni-
tària i modificar les dates que estableix aquest Reial 
decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de gener de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX I

Informació i documentació que s’ha de remetre anualment 
juntament amb la comunicació que preveu l’article 10

A) Dades generals de l’entitat
Entitat: .............................................................................
Anualitat del programa a finançar: ...............................
Programa operatiu al qual pertany: 200.... al 200....
Núm. d’anualitat de fons operatius de l’entitat: ...........
..........................................................................................

B) Documentació que s’ha de remetre

1. Certificat del secretari de l’organització de produc-
tors en el qual es faci constar que la constitució del fons 
operatiu anual, les disposicions per a la seva provisió i, si 
s’escau, el mètode de càlcul de les contribucions finance-
res dels socis, han estat aprovats per l’assemblea general 
o òrgan equivalent en funció de la personalitat jurídica. 
Aquest certificat ha de contenir l’import del fons operatiu 
que s’ha de constituir en l’anualitat que comença l’1 de 
gener següent, indicant-hi els imports que es preveuen 
destinar a:

La realització del programa operatiu.
L’administració del propi fons.
El finançament de retirades del mercat.

2. Certificat on figuri el VPC de l’organització de pro-
ductors, calculat segons el que disposen l’article 3 del 
Reglament (CE) núm. 1433/2003 i el capítol II d’aquest 
Reial decret. Aquest certificat ha d’especificar:

En cas que l’organització de productors realitzi el 
transport de la mercaderia envasada i preparada per a la 
venda amb mitjans propis, el càlcul realitzat per obtenir 
l’import a un tant alçat equivalent al cost d’amortització i 
utilització dels esmentats mitjans, que ha estat deduït del 
VPC.

En cas que l’organització de productors faci la trans-
formació de tota o part de la seva producció, el càlcul del 
cost de transformació que ha estat deduït del VPC.

3. En cas que el valor d’algun o alguns dels produc-
tes hagi experimentat una reducció per motius aliens a la 
responsabilitat i control de l’organització i s’acullin a 
l’apartat 3 de l’article 4 d’aquest Reial decret, s’ha de pre-
sentar:

a) Certificat del secretari de l’organització, en el qual 
s’incloguin els valors de cada producte corresponents al 
període de referència esmentat en el primer paràgraf de 
l’apartat 1 de l’article 4 d’aquest Reial decret i, si s’escau, 
als dos períodes de referència anteriors a aquest, i

b) Informe sobre els fets que van motivar el descens 
del valor del producte, demostrant, en particular, que l’es-
mentat descens no ha estat causat per disminucions 
d’efectius productius.

4. Certificat de l’entitat comercialitzadora del valor 
dels productes procedents de socis d’una organització en 
cas d’aplicació del paràgraf segon de l’apartat 2 de l’arti-
cle 3 d’aquest Reial decret. 

ANNEX II

Compensacions màximes de retirada

Producte Compensació (€/kg)

  
All  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,28
Carxofa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,31
Api  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,87
Bròquil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,68
Carbassó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,87
Carbassa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,87
Ceba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,04
Cirera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,36
Pruna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,53
Escarola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,68
Espàrrec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,40
Maduixa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,26
Mongeta tendra  . . . . . . . . . . . . 39,26
Enciam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,68
Cogombre  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,68
Pebrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,95
Porro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,50
Col llombarda/col  . . . . . . . . . . . 10,87
Pastanaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,04
Caqui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00
Nespra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00
Xampinyó  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,40

 ANNEX III

Estructura a què s’han d’ajustar els projectes 
de programes operatius

1. Identificació de l’entitat sol·licitant
a) Raó social: .................................................................
b) Domicili social: .........................................................
c) Telèfon: ......................................................................
d) Fax: ...........................................................................
e) Correu electrònic: ....................................................
f) CIF: .............................................................................
g) Persona de contacte i telèfon: ................................
h) Tipus d’organització de productors de l’entitat a la 

qual pertany el projecte de Programa: ................................
Autonòmica.
Àmbit superior a una comunitat autònoma. Comuni-

tats autònomes en què té efectius productius:
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Transnacional. Estats membres en què té efectius:
i) Situació de reconeixement per l’article 11 del 

Reglament (CE) núm. 2200/96:
Amb reconeixement previ per l’article 14, havent sol-

licitat el reconeixement per l’article 11:
Amb reconeixement definitiu per l’article 11, indicant-

hi les dades següents:
Núm. de registre:
Data de reconeixement:
Categoria de reconeixement:
Àmbit geogràfic per comunitats autònomes:
Núm. de socis actuals:
Efectius productius actuals (superfície total i produc-

cions totals per espècie):
Amb petició de reconeixement per l’article 11 del 

Reglament (CE) núm. 2200/96.

2. Descripció de la situació partida de l’entitat

a)  Quant als efectius productius de l’entitat:
Superfícies de conreu per espècies, comunitats autò-

nomes i estats membres.
Volums de producció per espècies, comunitats autò-

nomes i estats membres.
Actuacions que ja desenvolupa l’organització de pro-

ductors en l’àmbit de l’obtenció de la producció.

b) Quant a la comercialització de la producció dels 
socis:

Descripció del procés comercial.
Actuacions que ja desenvolupa l’organització de pro-

ductors en aquest àmbit.

c) Quant a la infraestructura:
Descripció de les instal·lacions a disposició dels socis, 

indicant si són en propietat, arrendades o amb contracte 
de serveis.

Mitjans humans.
Equip administratiu.

3. Durada i objectius perseguits pel projecte 
de programa operatiu

S’han d’especificar detalladament els objectius a per-
seguir tenint en compte especialment el que disposa la 
lletra a) de l’apartat 4 de l’article 15 del Reglament (CE) 
núm. 2200/96.

4. Mesures desglossades per accions i accions 
desglossades en inversions i conceptes de despesa 

que s’han de fer per assolir els objectius fixats
Per a cada acció, inversió i concepte de despesa pre-

vistes, han de presentar:
Descripció detallada d’aquestes.
Comunitat autònoma on s’ha de portar a terme.
Objectius de la seva realització d’entre els enumerats 

a l’apartat 4 del Reglament CE) núm. 2200/96.
Mitjans humans i materials necessaris per a la seva 

realització.
Pressupost detallat per unitats d’obra.
Justificació de la necessitat de la seva realització.
Calendaris d’execució i de finançament.
Almenys per a la primera anualitat del programa ope-

ratiu:
Identificació geogràfica mitjançant el sistema SIGPAC 

o, si hi manca, mitjançant referència cadastral de les 
parcel·les en què s’hagin de realitzar les mesures.

Si es fan mesures de millora en explotacions indivi-
duals, els beneficiaris d’aquestes, indicant-hi el nom o la 
raó social i el NIF.

5. Aspectes financers

a) Calendari de realització de les mesures, accions, 
inversions i conceptes de despesa, per anys.

b) Calendari de finançament de les mesures, accions, 
inversions i conceptes de despesa, per anys.

ANNEX IV

Documentació que s’ha d’adjuntar als projectes 
de programes operatius

1. Compromís de l’organització de productors de 
complir les disposicions dels reglaments (CE) 2200/96 i 
1433/03 i de la normativa nacional aplicable.

2. Compromís de l’organització de productors i, si 
s’escau, de cadascun dels afiliats en les explotacions dels 
quals s’hagin de fer inversions amb càrrec al programa 
operatiu, de no acollir-se, directament o indirectament, a 
un doble finançament, comunitari o nacional, per les 
mesures incloses en el programa operatiu.

3. Un certificat del secretari de l’organització de pro-
ductors en el qual consti que el projecte de programa 
operatiu, la constitució i el finançament dels fons opera-
tius anuals, i en particular, les disposicions per a la provi-
sió dels esmentats fons i, si s’escau, el mètode de càlcul 
de les contribucions financeres dels socis, han estat apro-
vats per assemblea general o òrgan equivalent de l’orga-
nització en funció de la seva personalitat jurídica. Aquest 
certificat ha d’especificar:

a) Les línies directrius del projecte de programa, 
especificant-hi mesures i accions que s’han de desenvolu-
par.

b) Modalitat que s’ha d’utilitzar per gestionar el fons 
operatiu, d’entre els previstos a l’article 8 d’aquest Reial 
decret, i forma de finançament d’aquest d’acord amb l’ar-
ticle 6 del Reglament (CE) núm. 1433/2003.

4. Si s’escull l’opció que conté la lletra a) de l’apar-
tat 1 de l’article 8 d’aquest Reial decret, s’ha d’aportar a 
més certificat de l’entitat financera dipositària del compte 
bancari per al moviment exclusiu del fons amb indicació 
de la seva sucursal, el número de compte i la denomina-
ció d’aquest: «Fons operatiu de l’organització de produc-
tors… (denominació de l’organització)».

5. Si el finançament dels corresponents fons opera-
tius s’acull al que disposen les lletres a) o b) del primer 
paràgraf del segon apartat de l’article 6 del Reglament 
(CE) núm. 1433/2003, la justificació que:

a) Tots els productors han de fer una contribució al 
fons operatiu. Aquesta justificació no és necessària si el 
fons operatiu, en virtut de la lletra a) del primer paràgraf 
del segon apartat de l’article 6 del Reglament (CE) núm. 
1433/2003, es nodreix totalment o parcialment amb els 
propis fons de l’organització de productors.

b) Tots els productors han tingut l’oportunitat de 
beneficiar-se de l’aplicació del fons operatiu. A aquest 
efecte es requereix certificat de l’acta de l’assemblea 
general de l’organització de productors, o de l’òrgan equi-
valent en funció de la seva personalitat jurídica, en la qual 
s’ha de reflectir que tots els membres han tingut l’oportu-
nitat de participar en les mesures o accions que conté el 
programa operatiu.

c) Tots els productors han tingut l’oportunitat de par-
ticipar democràticament en les decisions relacionades 
amb la utilització dels fons de l’organització de productors 
i amb les contribucions financeres als fons operatius. A 
aquest efecte, s’entén que es dóna compliment a aquest 
precepte quan s’aporti convocatòria de l’assemblea gene-
ral de l’organització de productors, o òrgan equivalent en 
funció de la seva personalitat jurídica, en la qual figuri 
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com a punt específic la discussió i aprovació del programa 
operatiu.

6. En cas que s’hagi aprovat el finançament total o 
parcial dels fons operatius mitjançant els fons que preveu 
la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 6 del Reglament (CE) 
núm. 1433/2003, el compromís escrit que procedeixen, 
exclusivament, de les vendes de fruites i hortalisses pro-
cedents dels socis per a les quals està reconeguda i que 
aquests no procedeixen de subvencions públiques.

7. En cas que els fons operatius s’hagin de finançar, 
totalment o parcialment, mitjançant contribucions dels 
socis, el mètode de càlcul d’aquests.

8. En cas que es faci ús del que disposa la lletra b) 
del primer paràgraf del segon apartat de l’article 6 del 
Reglament (CE) núm. 1433/2003, la informació necessària 
que justifica les contribucions individuals de socis a 
nivells diferents.

9. Si s’inclouen en el programa inversions o accions 
en explotacions individuals de socis s’ha d’aportar:

a) Nom, raó social i DNI o NIF de cadascun dels 
beneficiaris així com localització geogràfica de les inver-
sions a realitzar. Aquesta localització es realitza utilitzant 
el sistema SIGPAC, o si no, mitjançant referència cadas-
tral.

b) Certificat de l’acord adoptat per l’assemblea gene-
ral, o òrgan equivalent en funció de la seva personalitat 
jurídica, per obtenir de qualsevol soci de l’organització en 
l’explotació del qual es facin inversions amb càrrec al pro-
grama operatiu el reemborsament d’aquestes inversions, 
o el seu valor residual, en cas que causi baixa en l’organit-
zació.

El valor residual s’ha de fixar en funció del període 
d’amortització de la inversió, amb un màxim de vuit anys, 
i de la diferència entre l’esmentat període i el comprès 
entre la data d’adquisició del bé o inversió en qüestió i la 
data de baixa del soci de l’organització.

c) Justificació que tots els productors han tingut 
l’oportunitat de beneficiar-se de l’aplicació del fons opera-
tiu. A aquest efecte es requereix una còpia compulsada de 
l’acta de l’assemblea general de l’organització de produc-
tors, o de l’òrgan equivalent en funció de la seva persona-
litat jurídica, en la qual s’ha de reflectir que tots els mem-
bres han tingut l’oportunitat de participar en les mesures 
o accions que conté el programa operatiu.

10. Si s’escau, certificació del secretari de l’organit-
zació de productors per la qual s’aporta l’acord de l’as-
semblea general, o òrgan equivalent de l’organització de 
productors en funció de la seva personalitat jurídica, pel 
qual es delega la competència a la presentació de sol-
licituds de modificació del programa operatiu, que pre-
veuen els articles 17 i 18 d’aquest Reial decret, en una 
determinada instància de l’organització de productors.

11. Si s’inclou en el projecte de programa les despe-
ses específiques de producció experimental, un protocol 
amb l’experimentació que s’ha de realitzar.

12. Si s’inclou en el projecte de programa, l’adquisi-
ció d’equips de segona mà:

a) La documentació que justifiqui que els esmentats 
equips posseeixen les característiques tècniques requeri-
des per a l’operació, que compleixen les normes aplica-
bles, i que no superen el valor de mercat.

b) Una declaració del venedor de l’equip sobre el 
seu origen, que confirmi que no es va comprar amb sub-
vencions nacionals, o comunitàries, durant els set últims 
anys.

c) Un certificat emès per un taxador col·legiat que 
confirmi el preu de compra.

13. Si s’inclou en el projecte de programa l’adquisi-
ció de terrenys no edificats, certificat d’un taxador inde-

pendent i col·legiat, que confirmi que el preu de compra 
no sobrepassa el valor de mercat.

14. Si s’inclou en el projecte de programa arrenda-
ment financer, pressupost de l’adquisició del bé amb el 
seu valor de mercat.

15. Si s’inclou en el projecte de programa l’adquisi-
ció de béns immobles:

a) Certificat, realitzat per un taxador col·legiat, que 
estableixi el preu de compra, i que l’esmentat preu no 
excedeix el valor de mercat.

b) Certificat del venedor que durant els deu últims 
anys no ha rebut cap subvenció, nacional o comunitària.

c) Compromís d’utilitzar el local, almenys durant 
cinc anys, per a l’ús que s’ha previst.

16. Si s’inclou en el projecte de programa la substi-
tució d’inversions, un document que justifiqui el valor 
residual de la inversió que se substitueix.

ANNEX V

Documentació que s’ha d’aportar juntament amb les sol-
licituds de modificació dels programes operatius

A. En tots els casos

1. Certificat on consti que les modificacions sol-
licitades sobre el programa operatiu han estat aprovades 
per l’òrgan competent segons la seva personalitat jurídica 
o instància en què hagi delegat.

2. Anar acompanyades dels justificants en els quals 
s’exposin els motius, naturalesa i conseqüència de les 
modificacions sol·licitades.

3. En les modificacions que preveuen la lletra d) de 
l’apartat 2 de l’article 17 i les que preveu la lletra d) de 
l’apartat 1 de l’article 18:

a) Compromís escrit dels nous beneficiaris de no 
acollir-se, directament o indirectament, a un doble finan-
çament, comunitari o nacional, per les mesures incloses 
en el programa operatiu,

b) Identificació mitjançant el sistema SIGPAC o, si hi 
manca, mitjançant referència cadastral, de les parcel·les 
en les quals es fan les inversions, juntament amb la raó 
social i el NIF dels nous beneficiaris.

c) En cas que correspongui a una modificació durant 
l’any en curs, una acta emesa per l’autoritat competent de 
la comunitat autònoma on s’hagi de realitzar la inversió o, 
si hi manca, d’una acta notarial, en la qual es faci constar 
que la inversió que s’ha de realitzar no s’ha iniciat en la 
parcel·la corresponent a la nova ubicació.

4. Quan es modifiqui la forma de finançament dels 
fons operatius, document en el qual figuri:

a) Les disposicions adoptades per al seu finança-
ment, incloent-hi la procedència dels recursos amb els 
quals s’ha de finançar.

b) En cas que s’hagi aprovat la utilització dels recur-
sos propis de l’organització per al finançament del fons 
operatiu, el compromís que procedeixen, exclusivament, 
de les vendes de fruites i hortalisses procedents dels socis 
per a les quals està reconeguda, i que tots els socis contri-
bueixen al finançament dels esmentats fons.

c) En cas que el fons operatiu s’hagi de finançar, 
totalment o parcialment, mitjançant contribucions dels 
socis, el mètode de càlcul d’aquestes.

d) Si el finançament dels corresponents fons opera-
tius s’acull al que disposen les lletres a) o b) del primer 
paràgraf del segon apartat de l’article 6 del Reglament 
(CE) núm. 1433/2003, la justificació que:

Tots els productors realitzen una contribució al fons 
operatiu. Aquesta justificació no és necessària si el fons 
operatiu, en virtut de la lletra a) del primer paràgraf del 
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primer apartat de l’article 6 del Reglament (CE) núm. 
1433/2003, es nodreix totalment o parcialment amb els 
fons propis de l’organització de productors.

Tots els productors han tingut l’oportunitat de benefi-
ciar-se de l’aplicació del fons operatiu. A aquest efecte es 
requereix certificat de l’acta de l’assemblea general de 
l’organització de productors, o de l’òrgan equivalent en 
funció de la seva personalitat jurídica, en la qual s’ha de 
reflectir que tots els membres han tingut l’oportunitat de 
participar en les mesures o accions que conté el programa 
operatiu.

Tots els productors han tingut l’oportunitat de partici-
par democràticament en les decisions relacionades amb 
la utilització dels fons de l’organització de productors i 
amb les contribucions financeres als fons operatius. A 
aquest efecte, s’entén que es dóna compliment a aquest 
precepte quan s’aporti convocatòria de l’assemblea gene-
ral de l’organització de productors, o òrgan equivalent en 
funció de la seva personalitat jurídica, en la qual figurin 
com a punt específic la discussió i l’aprovació del pro-
grama operatiu.

5. Quan es modifiqui la forma de gestió dels fons 
operatius i s’esculli l’opció que conté la lletra a) de l’apar-
tat 1 de l’article 8 d’aquest Reial decret, s’ha d’aportar el 
certificat de l’entitat financera dipositària del compte ban-
cari per al moviment exclusiu del fons amb indicació de la 
seva sucursal, el número de compte i la denominació 
d’aquest: «Fons operatiu de l’organització de produc-
tors… (denominació de l’organització)».

6. Si s’escau, certificació del secretari de l’organitza-
ció de productors per la qual s’aporta acord de l’assem-
blea general, o òrgan equivalent de l’organització de pro-
ductors en funció de la seva personalitat jurídica, pel qual 
es delega la competència a la presentació de sol·licituds 
de modificació del programa operatiu, previstes en els 
articles 17 i 18 d’aquest Reial decret, en una determinada 
instància de l’organització de productors.

B. Relatives a anualitats no començades

En cas que s’introdueixi com a acció nova inversions 
en explotacions individuals de membres, o si s’incre-
menta el nombre d’explotacions individuals de socis en 
les quals s’hagin de realitzar inversions enquadrades en 
el programa operatiu:

a) Certificat en el qual figuri l’acord adoptat per l’as-
semblea general, o òrgan equivalent, per obtenir el reem-
borsament d’aquestes inversions, o el seu valor residual, 
en cas que el/els socis causi/n baixa en l’organització.

Aquest valor residual s’ha de fixar en funció del 
període d’amortització de la inversió, amb un màxim de 
vuit anys, i de la diferència entre l’esmentat període i el 
comprès entre la data d’adquisició del bé o inversió en 
qüestió i la data de baixa del soci de l’organització.

b) Compromís escrit de cada membre beneficiari 
d’inversions en explotacions individuals de no acollir-se, 
directament o indirectament, a un doble finançament, 
comunitari o nacional, per les mesures incloses en el pro-
grama operatiu.

c) Justificació que tots els productors han tingut 
l’oportunitat de beneficiar-se de l’aplicació del fons opera-
tiu. A aquest efecte es requereix una còpia compulsada de 
l’acta de l’assemblea general de l’organització de produc-
tors, o de l’òrgan equivalent en funció de la seva persona-
litat jurídica, en la qual s’ha de reflectir que tots els mem-
bres han tingut l’oportunitat de participar en les mesures 
o accions que conté el programa operatiu.

C. Relatives a l’anualitat en curs

Si s’incrementa el nombre d’explotacions individuals 
de socis en les quals s’hagin de realitzar inversions 
enquadrades en el programa operatiu:

a) Compromís escrit de cada nou beneficiari de no 
acollir-se, directament o indirectament, a un doble finan-
çament, comunitari o nacional, per les mesures incloses 
en el programa operatiu.

b) Identificació mitjançant el sistema SIGPAC o, si hi 
manca, mitjançant referència cadastral, de les parcel·les 
en les quals es fan les inversions, juntament amb la raó 
social i el NIF dels nous beneficiaris.

c) Una acta emesa per l’autoritat competent de la 
comunitat autònoma on s’hagi de realitzar la inversió o, si 
hi manca, una acta notarial, en la qual es faci constar que 
la inversió a realitzar no s’ha iniciat en la parcel·la corres-
ponent a la nova ubicació.

ANNEX VI

Estructura a què s’han d’ajustar els projectes de progra-
mes operatius parcials

1. Identificació de l’entitat sol·licitant
a) Raó social: ................................................................
b) Domicili social: .........................................................
c) Telèfon: ......................................................................
d) Fax: ...........................................................................
e) Correu electrònic: ....................................................
f) CIF: .............................................................................
g) Persona de contacte i telèfon: ................................
h) Tipus d’organització de productors de l’entitat a la 

qual pertany el projecte de Programa: ................................
Autonòmica.
Àmbit superior a una comunitat autònoma. Comuni-

tats autònomes en què té efectius productius:
Transnacional. Estats membres en què té efectius:
i) Número de registre i data de reconeixement:
j) Nombre d’organitzacions de productors associa-

des en el moment de presentació del programa operatiu 
parcial i identificació d’aquestes per número de registre i 
raó social.

2. Descripció de la situació de partida de l’entitat

a) Funcions que ha realitzat en els tres últims anys.
b) Mitjans humans i materials dels quals disposa, 

especificant-hi, si s’escau, si recorre a la contractació de 
serveis amb tercers, que han de ser a més per a la realit-
zació de les seves funcions.

c) Perspectives d’actuació per als anys de durada del 
programa operatiu parcial.

3. Durada i objectius perseguits pel projecte 
de programa operatiu

S’han d’especificar detalladament els objectius a per-
seguir tenint en compte especialment el que disposa la 
lletra a) de l’apartat 4 de l’article 15 del Reglament (CE) 
núm. 2200/96.

4. Mesures desglossades per accions i accions 
desglossades en inversions i conceptes de despesa 
que s’han de realitzar per assolir els objectius fixats

a) Per a cada acció, inversió i concepte de despesa 
previstes, han de presentar:

Descripció detallada d’aquestes.
Comunitat autònoma on s’ha de portar a terme.
Objectius de la seva realització d’entre els enumerats 

en l’apartat 4 del Reglament CE) núm. 2200/96.
Mitjans humans i materials necessaris per a la seva 

realització.
Pressupost detallat per unitats d’obra.
Justificació de la necessitat de la seva realització.
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b) Annex que contingui la ubicació de les inversions 
o realització de despeses desglossades per comunitats 
autònomes.

5. Aspectes financers

a) Calendari de realització de les mesures, accions, 
inversions i conceptes de despesa, per anys.

b) Calendari de finançament de les mesures, accions, 
inversions i conceptes de despesa, per anys.

ANNEX VII

Documentació que s’ha d’adjuntar als projectes 
de programes operatius parcials

a) Compromís de l’associació d’organitzacions de 
productors de complir les disposicions dels reglaments 
(CE) 2200/96 i 1433/03.

b) Certificació emesa pel secretari de l’associació 
que els membres de l’associació d’organitzacions de pro-
ductors que no tinguin la condició d’organització de pro-
ductors en virtut del Reglament (CE) núm. 2200/96 no han 
participat en la presa de decisions que afectin del pro-
grama operatiu parcial ni es beneficien directament de 
disposicions finançades per la Comunitat.

c) Certificació emesa pel secretari de l’associació 
que acrediti el compliment del que disposa la lletra b) de 
l’apartat 1 de l’article 21 d’aquest Reial decret.

d) Compromís de l’associació d’organitzacions de 
productors de no acollir-se, directament o indirectament, 
a un doble finançament, comunitari o nacional, per les 
mesures incloses en el programa operatiu parcial.

e) Per a la primera anualitat del programa operatiu 
parcial, la documentació que figura en l’apartat 1 de l’arti-
cle 23 d’aquest Reial decret.

f) Una certificació emesa pel secretari de l’associació 
d’organitzacions de productors que acrediti que el pro-
grama operatiu parcial ha estat aprovat per l’assemblea o 
òrgan equivalent de l’associació, en funció de la seva per-
sonalitat jurídica. En l’esmentada certificació han de figu-
rar les línies directrius del projecte de programa operatiu 
parcial, especificant-hi mesures i accions que s’han de 
dur a terme.

g) Certificat de l’entitat financera dipositària del 
compte bancari per al moviment exclusiu del fons amb 
indicació de la seva sucursal, el número de compte i la 
denominació d’aquesta: «Programa operatiu parcial de 
l’associació d’organitzacions de productors… (denomina-
ció de l’associació)». 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 1916 REIAL DECRET 65/2006, de 30 de gener, pel 

qual s’estableixen requisits per a la importació 
i exportació de mostres biològiques. («BOE» 32, 
de 7-2-2006.)

El control fronterer de qualsevol substància amb 
implicacions sobre la salut pública és una constant en el 
nostre ordenament jurídic i, des de l’aprovació de la Cons-
titució espanyola el 1978, és una competència atribuïda 
en exclusiva a l’Estat, recollida en l’article 149.1.16a. Des 
d’aleshores, i amb la finalitat d’evitar qualsevol risc sani-
tari, es controlen els aliments, els medicaments i les pri-
meres matèries per fabricar-los, així com les mostres de 
qualsevol tipus. Aquests controls es duen a terme a través 
de l’estructura perifèrica de l’Administració General de 

l’Estat sota les directrius del Ministeri de Sanitat i Con-
sum, i s’han establert les diferències necessàries quant al 
tipus de productes i les unitats administratives especialit-
zades en portar-los a terme.

La varietat dels productes objecte d’importació i 
exportació aconsella establir normes quant a la documen-
tació sanitària i els altres documents exigibles als impor-
tadors i exportadors, que alhora permetin despatxar ràpi-
dament els productes que es puguin alterar. Per això, 
aquest Reial decret especifica les condicions per a la 
importació i exportació de mostres de substàncies biolò-
giques i estableix un sistema de registre voluntari que en 
permet la importació i exportació contínua, la qual cosa 
resulta imprescindible en aquests moments per l’incre-
ment constant de la importació i l’exportació de mostres 
amb finalitat diagnòstica, analítica o d’investigació.

Per establir el Registre d’importadors i exportadors 
s’ha tingut present la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
pel que fa a les mostres de persones físiques que hagin 
d’aparèixer identificades per les seves dades personals, i 
així mateix s’han mantingut les cauteles de la dita Llei en 
el tractament informàtic i els drets que reconeix sobre 
accés, rectificació i cancel·lació de les dades.

Aquest Reial decret, que estableix els requisits per a la 
importació i exportació de mostres biològiques, es dicta a 
l’empara del que disposa l’article 149.1.16a de la Constitu-
ció espanyola i d’acord amb el que estableixen la Llei 
orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en 
matèria de salut pública, i l’article 38 de la Llei 14/1986, 
de 25 d’abril, general de sanitat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat i 
Consum, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Adminis-
tracions Públiques, 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 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret estableix els requisits per a la 
importació i exportació de mostres biològiques per al 
diagnòstic o la investigació en éssers humans i crea un 
registre voluntari d’importadors i exportadors d’aquest 
tipus de mostres.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Als efectes d’aquest Reial decret es considera 
mostra biològica qualsevol material humà o d’una altra 
procedència, així com qualsevol substància, patògena o 
no, que es destini al diagnòstic o investigació en éssers 
humans, incloses les substàncies infeccioses tal com es 
defineixen en les normes per al transport de substàncies 
infeccioses i espècimens diagnòstics aprovades per l’Or-
ganització Mundial de la Salut.

També s’hi inclouen les mostres destinades a avaluar 
el funcionament de reactius de diagnòstic in vitro, sempre 
que siguin aplicables a éssers humans; així com la impor-
tació i exportació de cèl·lules progenitores hematopoèti-
ques, exclusivament per a les dutes a terme per l’Organit-
zació Nacional de Trasplantaments en la recerca de 
donants no emparentats.

2. Queden excloses de l’àmbit d’aquest Reial decret 
les primeres matèries destinades a elaborar medica-
ments, productes sanitaris, productes sanitaris per a diag-
nòstic in vitro, cosmètics, productes d’higiene i biocides 
d’ús clínic o personal.

De la mateixa manera, se n’exclou la importació i 
exportació d’embrions i gàmetes humans, sang del cordó 
umbilical, cèl·lules i teixits fetals, cèl·lules progenitores 


