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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
12102

Reial decret 970/2014, de 21 de novembre, pel qual es modifiquen el Reial
decret 1972/2008, de 28 de novembre, sobre reconeixement d’organitzacions
de productors de fruites i hortalisses, i el Reial decret 1337/2011, de 3
d’octubre, pel qual es regulen els fons i els programes operatius de les
organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

El Reial decret 1972/2008, de 28 de novembre, sobre reconeixement d’organitzacions
de productors de fruites i hortalisses, estableix la normativa bàsica aplicable al
reconeixement de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, com a
desplegament del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre
de 2007, pel qual s’estableixen disposicions específiques respecte al sector de les fruites
i hortalisses, es modifiquen alguns aspectes de les directives 2001/112/CE i 2001/113/
CE i dels reglaments (CEE) núm. 827/1968, (CE) núm. 2200/1996, (CE) núm. 2201/96,
(CE) núm. 2826/2000, (CE) núm. 1682/03 i (CE) núm. 318/2006 i es deroga el Reglament
núm. 2202/96, i del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre
de 2007, pel qual s’estableixen les disposicions aplicables dels reglaments núm.
(CE) 2200/1996, (CE) 2201/1996, (CE) núm. 1182/2007 del Consell, en el sector de les
fruites i hortalisses.
El nombre de modificacions a què s’havia sotmès el Reglament (CE) núm. 1580/2007
de la Comissió, de 21 de desembre de 2007, va portar la Comissió, en nom de la claredat,
a incorporar totes les disposicions en un nou reglament i procedir a la seva derogació. Per
aquest motiu es va adoptar el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió,
de 7 de juny de 2011, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament núm.
(CE) 1234/2007 del Consell en els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i
hortalisses transformades.
D’altra banda, el Reial decret 1337/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regulen els fons i
programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, desplega
les disposicions relatives a aquests que recullen els reglaments (CE) núm. 1234/2007 i
d’execució (UE) núm. 543/2011.
El 20 de desembre de 2013, el Reglament (CE) núm. 1234/2007 va ser derogat i
substituït pel Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17
de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna dels mercats dels productes
agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 972/72, (CEE) 234/79, (CE)
núm. 1307/2001 i (CE) núm. 1234/2007. El capítol II del títol I i el capítol III del títol II de la
part II d’aquest nou Reglament estableixen, respectivament, les ajudes del sector de les
fruites i hortalisses a través dels programes i fons operatius, i la normativa a què s’han
d’ajustar les organitzacions de productors i les associacions d’aquestes, a partir de la
seva entrada en vigor l’1 de gener de 2014.
La Comissió està complementant tots dos capítols en virtut del que disposen els seus
articles 173 a 175 i 227 a 229, mitjançant actes delegats i actes d’execució pel procediment
ordinari establert amb aquesta finalitat. No obstant això, d’una banda, el Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, ha
introduït elements nous tant en el reconeixement de les organitzacions de productors com
en els seus programes i fons operatius i, de l’altra, el Reglament delegat (UE)
núm. 499/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, pel qual es complementen els
reglaments (UE) núm. 1308/2013 i 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, que
modifica el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny
de 2011, en relació amb els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses
transformades, ha introduït també nous aspectes relatius a les organitzacions de
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productors del sector de les fruites i hortalisses i als seus programes i fons operatius, que
entren en vigor uns amb caràcter immediat i altres l’1 de gener de 2015. Per aquests
motius, i en la mesura que la Comissió no adopti els actes delegats que substitueixin el
Reglament d’execució (UE) núm. 534/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, és
necessari adaptar la nostra normativa nacional a la nova normativa de la Unió Europea.
Entre els canvis que introdueixen els reglaments esmentats hi ha les condicions amb
què una organització de productors pot externalitzar les seves activitats, l’establiment de
mesures per evitar l’abús de poder, les penalitzacions que cal imposar en cas
d’inobservança dels criteris de reconeixement i el fet que les associacions d’organitzacions
de productors de fruites i hortalisses puguin constituir un fons operatiu. El Reglament (UE)
núm. 499/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, complementa, a més, parts del
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, que abans recollia el Reglament (CE) núm. 1234/2011, com ara les condicions
amb què els productors d’una organització poden comercialitzar els seus productes fora
d’aquesta.
D’altra banda, el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i 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, estableix a l’article 60 una clàusula d’elusió per la qual
s’exclou d’obtenir cap dels avantatges que preveu la legislació agrícola sectorial les
persones físiques o jurídiques que hagin creat artificialment les condicions exigides per
obtenir aquests avantatges, contraris als objectius de la legislació esmentada. Per aquest
motiu, en virtut de l’experiència adquirida i del resultat de les auditories dutes a terme tant
per part de les intervencions delegades de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat com per part dels serveis d’auditoria de la Comissió, és necessari introduir al Reial
decret 1972/2008, de 28 de novembre, una sèrie de definicions i aclariments, a més de
permetre el reconeixement de parts clarament definides de persones jurídiques i d’establir
la manera de computar els membres productors per tal de verificar-ne el nombre mínim
exigit; alhora, s’ha d’adaptar a les noves exigències de la normativa de la Unió Europea.
En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les
entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 21
de novembre de 2014,
DISPOSO:
Article 1. Modificació del Reial decret 1972/2008, de 28 de novembre, sobre
reconeixement d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses.
El Reial decret 1972/2008, de 28 de novembre, sobre reconeixement d’organitzacions
de fruites i hortalisses, queda modificat de la manera següent:
U.

S’afegeix l’article 1 bis següent:
«Article 1 bis.

Definicions i ús de termes.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, els termes utilitzats al Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
pel qual es crea l’organització comuna dels mercats dels productes agraris i pel
qual es deroguen els reglaments(CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE)
núm. 1307/2001 i (CE) núm. 1234/2007, i al Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s’estableixen
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, en els
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sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades, tenen
el mateix significat quan s’utilitzin en aquest Reial decret.
Així mateix, s’entén, respecte d’una organització de productors, com a:
a) “Membre agregador de productors”: qualsevol persona jurídica que sigui
membre de l’organització, o formi part de la cadena societària d’algun dels seus
membres, no titular d’explotació de productes per als quals l’organització estigui
reconeguda, o ho hagi d’estar, els membres de la qual siguin productors d’algun
d’aquests productes.
b) “Membre no productor”: tot membre de l’organització, o de la cadena
societària d’algun dels seus membres, que no sigui productor segons la definició
d’agricultor que dóna l’article 4.1.a) del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen
normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims
d’ajuda inclosos en el marc de la Política agrícola comuna i pel qual es deroguen
els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell, dels productes
per als quals l’organització estigui reconeguda, o ho hagi d’estar, durant més de
tres anys continuats. En situacions degudament justificades, les comunitats
autònomes poden elevar aquest període.
No obstant això, i en virtut del que disposa l’article 21 del Reglament d’execució
(UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, els membres agregadors
de productors no es consideren membres no productors.
c) “Concentració de l’oferta”: el compliment dels mínims que estableix
l’article 5.1 d’aquest Reial decret, i del que disposa l’article 160 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
d) “Fusió respecte de l’article 29 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011”: la fusió, absorció o integració
d’una organització amb una altra organització de productors, o amb altres, que doni
lloc a una única organització que substitueixi les fusionades, absorbides o
integrades, respectivament; aquestes s’han de desqualificar com a organitzacions
de productors en el mateix acte de la fusió, absorció o integració.
Igualment, es consideren casos de fusió, als mateixos efectes i en les mateixes
condicions que al paràgraf anterior, els casos en què una entitat de segon grau o
ulterior, les entitats associades de la qual siguin organitzacions de productors, sigui
reconeguda com a organització de productors.
2. Als efectes d’aquest Reial decret i del compliment del requisit del
funcionament democràtic que estableix l’article 31 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, el terme d’ “accions de
l’organització de productors” esmentat a l’article en qüestió es refereix al “capital
social de l’organització de productors”.»
Dos.

L’article 2 se substitueix pel següent:

«Article 2.

Requisits i òrgan competent per al reconeixement.

1. En virtut del que disposa l’article 19.2 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, per poder sol·licitar i obtenir
el reconeixement com a organització de productors, als efectes del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
cal complir els requisits següents:
a) Ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia segons l’ordenament jurídic
espanyol, ser una secció d’una cooperativa creada en el marc de la normativa
reguladora d’aquest tipus d’entitats o ser un grup de productors d’una societat
agrària de transformació que tingui productes diferents de fruites i hortalisses i que
constitueixi una secció que compleixi els mateixos requisits que els que estableixen
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les seccions de cooperatives a la normativa específica que les regula, i respectar la
seva.
b) Tenir la seu social, o adreça efectiva, dins de l’àmbit geogràfic espanyol.
c) Estar constituïda, exclusivament, per productors dels productes per als
quals se sol·licita el reconeixement, excepte en els casos i en les condicions que
recull l’article 3 d’aquest Reial decret.
Quan se sol·liciti el reconeixement com a organització de productors, cal
acreditar la condició d’estar constituïda per productors mitjançant la presentació de
la documentació que justifiqui que cadascun dels productors que hagin de formar
part de l’organització hagi produït en el període de referència anterior a l’any de
reconeixement.
d) Tenir uns estatuts, o un reglament de règim intern en el cas de les seccions
esmentades a la lletra a), elevats a escriptura pública, que en regulin el
funcionament, les fórmules d’adopció de tot tipus d’acords, els drets de vot dels
membres, i que compleixin el que disposa la secció I del capítol III del títol II
aplicable al sector de les fruites i hortalisses i l’article 160 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011,
i aquest Reial decret.
Els estatuts dels membres agregadors de productors han de complir tots els
requisits que estableix el paràgraf anterior i han de ser concordants amb els de
l’organització de productors.
e) Sol·licitar el reconeixement davant l’òrgan competent corresponent,
mitjançant la sol·licitud acompanyada, almenys, de la documentació relacionada a
l’annex III.
f) En cas que sigui una secció, en virtut del que estableix l’article 31, apartat 3,
del Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny
de 2011, es disposa, a més, el següent:
1r El funcionament de la secció ha d’estar regulat mitjançant estatuts o
reglament de règim intern que, entre altres qüestions, estableixin la prohibició per a
la secció d’adoptar acords contraris a la llei, als estatuts de l’entitat a què pertany o
a l’interès general de l’entitat esmentada.
2n Els estatuts de la cooperativa o de la societat agrària de transformació a
què pertany la secció han d’establir que les decisions relatives al reconeixement, al
funcionament i a les actuacions com a organització de productors, incloses les
relatives a la presentació i l’execució de programes operatius i la constitució dels
fons operatius que estableixen els articles 32 i 33 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
les ha d’adoptar directament l’assemblea de la secció, i que aquesta cooperativa o
societat agrària de transformació no les pot suspendre ni modificar.
3r La comptabilitat de l’entitat a què pertany la secció ha de permetre
diferenciar l’activitat d’aquesta.
4t Als efectes dels càlculs derivats dels articles 5 i 9 d’aquest Reial decret:
i. El capital social de la secció ha de ser la suma del capital social atribuït a
cadascun dels seus membres segons el que disposa l’apartat següent.
ii. El capital social que s’atribueix a cada membre de la secció ha de ser el
que resulti d’aplicar al capital social que té de l’entitat a què pertany la secció, el
coeficient de participació que té en el valor de la producció comercialitzada
d’aquesta, determinat segons els articles 50 i 51 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, durant el període de referència
que preveu l’article 3 del Reial decret 1337/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regulen
els fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i
hortalisses.
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iii. El capital de la secció determinat d’aquesta manera ha de tenir una durada
de cinc anys. No obstant això, quan presenti un programa operatiu, el capital
esmentat s’ha de tornar a calcular en el moment d’elaborar-lo.
g) En cas que sigui una societat mercantil, les accions o participacions han de
ser nominatives. Aquest requisit és extensiu a tots els productors de les cadenes
societàries dels membres de l’organització que tinguin aquesta forma jurídica.
2. Per tal de poder verificar els límits que estableixen els articles 5 i 9 d’aquest
Reial decret, totes les organitzacions de productors han de portar un llibre registre
dels seus membres, productors i no productors, de manera separada uns dels
altres. El llibre ha de recollir de cada membre, almenys: el nom, el número d’identitat
fiscal, la data d’alta a l’organització, si és productor o agregador de productors
juntament amb els efectius productius d’aquest, els drets de vot que té en la presa
de cada tipus de decisions de l’organització i el paràmetre en funció del qual estan
establerts, el seu percentatge en el capital social de l’organització i, si s’escau, la
data de baixa.
Dels membres productors que siguin persones jurídiques, el llibre de registre
ha de recollir, a més, la forma jurídica que té i la cadena societària que els
constitueix, i indicar per a cada persona que en formi part: el tipus de personalitat
que té, el nom, el número d’identificació fiscal, si és productora dels productes per
als quals l’organització està reconeguda juntament amb els seus efectius
productius, la data d’alta i, si s’escau, la de baixa, el capital social i els drets de vot
juntament amb el paràmetre en funció del qual estan establerts, respecte de l’entitat
de la qual és titular de capital social.
3. En virtut del que disposa l’article 60 del Reglament (UE) núm. 1306/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el
finançament, gestió i seguiment de la Política agrícola comuna, no es reconeix cap
organització de productors que hagi obtingut els requisits de reconeixement
mitjançant la creació de situacions artificials. En particular, s’analitzen els casos en
què un membre o accionista tingui un percentatge desproporcionadament elevat de
la superfície o producció de l’organització.
4. El reconeixement d’organitzacions de productors correspon a l’òrgan
competent que determini la comunitat autònoma on radiqui la seu social de l’entitat
sol·licitant del reconeixement. A aquest òrgan li correspon, a més, la competència
per dur a terme els controls sobre el terreny, i els efectes dels resultats d’aquests,
que estableix l’article 154, apartat 4, del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sense perjudici de la
cooperació interadministrativa amb altres administracions quan sigui necessari.»
Tres.

L’article 3 se substitueix pel següent:

«Article 3.

Membres no productors.

En virtut del que disposa l’article 30 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011:
a) Només es poden admetre membres no productors a les organitzacions que
siguin cooperatives, societats agràries de transformació o seccions de totes dues,
amb la condició que no puguin votar acords relatius al funcionament com a
organització de productors i acords relatius als programes i fons operatius que
estableixen els articles 32 i 33 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Això ha d’estar recollit als seus
estatuts.
b) Els membres agregadors que siguin cooperatives o societats agràries de
transformació també poden tenir membres no productors, amb les mateixes
condicions que en el cas anterior.
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c) En el cas de les organitzacions de productors i els membres agregadors de
productors que tinguin membres no productors, els components dels seus òrgans
de govern els han d’elegir, exclusivament, els seus membres productors.»
Quatre. L’article 5 se substitueix pel següent:
«Article 5.

Nombre mínim de membres i de valor de producció comercialitzable.

1. En virtut del que disposa l’article 154.1 b) del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
perquè una organització de productors pugui ser reconeguda cal que tingui el
nombre mínim de membres productors i el valor mínim de producció comercialitzable
que figuren a l’annex II d’aquest Reial decret, determinats segons el que disposa
l’apartat següent.
2. En virtut del que disposen els articles 19.2 i 21 del Reglament d’execució
(UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, s’estableix que,
únicament als efectes del compliment del nombre de membres que estableix
l’apartat anterior, només es consideren els productors dels productes per als quals
se sol·licita o es té el reconeixement, i que el còmput del nombre de membres s’ha
d’efectuar segons el següent:
a) Els membres productors que siguin persones físiques no vinculades
d’acord amb el que disposa l’article 9.4: cadascun computa com un.
b) Els membres que siguin persones jurídiques:
1r Els que siguin productors: cadascun computa com un si més del 50 per
cent del seu capital social, directament i/o indirectament, està en possessió de
persones físiques que no s’hagin computat com a membres productors en virtut de
la lletra a), o s’hagin utilitzat per computar un altre membre productor en virtut
d’aquest apartat.
En cas que hi hagi diversos membres d’aquest tipus que al final de la seva
cadena societària estiguin integrats per persones físiques coincidents, l’ordre en
què s’aplica a cadascuna d’aquestes el que disposa el paràgraf anterior és el que
esculli l’organització de productors.
2n Els que siguin agregadors de productors no computen; en el seu lloc
ho fan:
i. Els socis del membre agregador que siguin persones físiques productores:
cadascun computa com un amb les mateixes condicions fixades a la lletra a),
sempre que no s’hagi computat ja, o s’hagi utilitzat per al còmput d’un membre en
virtut de la lletra b).1r.
ii. Els socis del membre agregador que siguin persones jurídiques productores:
cadascun computa com un si més del 50 per cent del seu capital social, directament
i/o indirectament, està en possessió de persones físiques que no hagin estat ja
computades com a membres productors en virtut dels apartats anteriors, s’hagin
utilitzat per al còmput d’un altre membre productor en virtut de la lletra b).1r o
s’hagin utilitzat per computar un altre membre productor en virtut d’aquest apartat.
En cas que hi hagi diversos accionistes d’aquest tipus que al final de la seva
cadena societària tinguin persones físiques coincidents, l’ordre en què s’aplica a
cadascuna d’aquestes el que disposa el paràgraf anterior és el que esculli
l’organització de productors.
iii. Els socis del membre agregador que siguin persones jurídiques
productores: es procedeix com amb els membres agregadors, d’acord amb el que
disposa aquest apartat 2n fins que arribi el moment en què ja no hi hagi membres
agregadors a la cadena societària.
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c) Una persona física o jurídica només es pot computar o tenir en compte per
al còmput en persones jurídiques una única vegada.
3. Perquè tots i cadascun dels productors d’una organització de productors es
puguin considerar com a tals, han de ser responsables del risc empresarial de
l’explotació de la qual són titulars i conservar la documentació que ho acrediti a
disposició de l’òrgan competent en el reconeixement de l’organització de productors
de la qual formen part.»
Cinc.

S’afegeix l’article 5 bis següent:

«Article 5 bis. Valor de la producció comercialitzable en cas que no es disposi de
justificants de comercialització als efectes de reconeixement.
1. Als efectes de l’article 154.1.b) del Reglament (UE) núm. 1308/2013, el
valor de la producció comercialitzable es calcula sobre la mateixa base que el valor
de la producció comercialitzada que preveuen els articles 50 i 51 del Reglament
(UE) núm. 543/2011 i de l’article 2 del Reial decret 1337/2011, de 3 d’octubre, pel
qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors
de fruites i hortalisses.
2. En virtut del que disposa l’article 24.2 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, únicament quan l’entitat
sol·licitant del reconeixement no tingui la documentació que acrediti el valor de la
producció comercialitzada d’un, de diversos o de tots els seus membres a causa
d’una catàstrofe natural, el valor de l’entitat que preveu l’apartat anterior pot
contenir càlculs teòrics per incorporar el valor, o el volum, de la producció dels
membres afectats per aquesta catàstrofe.
En aquests casos, el valor de la producció afectada del membre o dels
membres respon a la mitjana del valor dels valors mitjans de cadascun dels tres
anys anteriors a la sol·licitud de reconeixement; la mitjana de cada any s’obté a
partir dels valors mitjans del preu i rendiment de la zona on estiguin ubicats els
efectius productius del producte o els productes per als quals se sol·licita el
reconeixement. Aquests valors han d’estar certificats pels òrgans competents de
les comunitats autònomes on hi hagi els efectius esmentats.»
Sis.

L’article 6 se substitueix pel següent:

«Article 6.

Estructura i activitats de l’organització de productors.

1. Una organització de productors ha de disposar dels mitjans materials i
humans necessaris per complir la finalitat específica que persegueixi de les que
estableix l’article 152, apartat 1, lletra c), incisos i), ii) i iii) del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
i per comercialitzar la producció dels seus membres productors. En particular, el
que preveu l’article 23, lletres a), b), c) i d) del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011. No obstant això, en la
comercialització de productes destinats a la indústria, o que no requereixin
compliment de normes de comercialització, pot no disposar dels mitjans que recull
la lletra b).
2. Una organització de productors pot externalitzar sempre que compleixi el
que disposa l’article 155 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i l’article 27 del Reglament
d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, i els apartats
següents d’aquest article.
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3. Les externalitzacions esmentades les ha d’aprovar l’assemblea general de
l’organització, o l’òrgan equivalent en funció del tipus de personalitat jurídica que
tingui i, excepte en els casos que recull l’apartat 7 d’aquest article, s’han de plasmar
en acords comercials escrits que recullin, almenys, els aspectes següents:
a) La identificació de les parts.
b) Els serveis que es contracten, descrits d’una manera precisa i clara,
juntament amb el cost d’aquests, la forma de pagament i el fet que l’organització de
productors sigui la responsable de garantir l’execució dels serveis contractats i
assumeixi el control i la supervisió de la gestió de l’acord.
c) La facultat de l’organització de productors per impartir instruccions
obligatòries sobre els serveis contractats i per posar fi al contracte en cas
d’incompliment de les obligacions que hagi contret l’entitat contractada.
d) Clàusules per les quals l’entitat contractada es comprometi a remetre per
escrit a l’organització de productors la informació que li permeti avaluar i exercir el
control real sobre l’activitat o les activitats externalitzades; cal concretar el tipus
d’informació i els terminis de remissió. En cas que l’activitat externalitzada sigui la
comercialització, aquesta informació ha d’incloure, de les transaccions comercials
que hagi dut a terme per part de l’entitat prestatària del servei, el tipus de producte
que vol vendre, el canal de distribució, la quantitat i el preu.
e) En cas que s’externalitzin els serveis que detalla l’article 23.b) del
Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011,
relatius a la recollida, la classificació, l’emmagatzematge i/o el condicionament de
producció dels seus membres, l’entitat prestatària del servei ha d’aportar el
procediment mitjançant el qual identifica els productes de l’organització durant el
procés contractat.
f) La durada del contracte.
4. En els casos que preveu la lletra e) de l’apartat 3 anterior, l’organització pot
vendre la seva producció a l’entitat prestatària del servei sempre que l’òrgan
competent en el reconeixement de la comunitat autònoma corresponent autoritzi
aquest tipus de vendes; cal comprovar prèviament que l’organització de productors
en qüestió compleixi tots els requisits de reconeixement.
5. Quan una organització de productors externalitzi la transformació d’un o
més productes a una entitat, que no sigui un dels seus membres, o una filial seva
que compleixi les condicions que estableix l’article 50.9 del Reglament (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, cal complir, a més, el següent:
a) El producte ha de ser en tot moment propietat de l’organització de
productors.
b) Una vegada transformat el producte, l’organització de productors ha de dur
a terme la comercialització i disposar dels mitjans propis necessaris per fer-ho.
c) En cap cas l’organització pot vendre un producte transformat a la mateixa
entitat que hagi efectuat la transformació o a entitats participades per aquestes.
6. La justificació del pagament de la prestació de serveis externalitzats ha
d’estar avalada mitjançant la documentació corresponent. Una vegada finalitzada
la campanya, les organitzacions de productors han de fer un informe sobre el
compliment de l’acord comercial que preveu l’apartat 3, i l’han de conservar,
almenys, durant un període de cinc anys.
7. Quan l’externalització s’efectuï a una filial seva que compleixi les condicions
que estableix l’article 50.9 del Reglament (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7
de juny de 2011, o a una cooperativa de segon grau a què pertany l’organització,
l’acord esmentat a l’apartat 3 es pot substituir per un protocol d’actuació. Aquest
protocol ha de recollir almenys el sistema que permet a l’organització exercir un
control efectiu sobre l’activitat externalitzada, cosa que li permet donar instruccions i
actuar on i quan sigui necessari seguint el seu propi interès i el dels seus membres.
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8. Les organitzacions de productors han d’informar l’òrgan competent de la
comunitat autònoma que li va atorgar el reconeixement sobre els canvis en les
externalitzacions que puguin afectar el compliment del que disposen l’apartat 1 i 2
d’aquest article.
9. En les externalitzacions l’objectiu de les quals sigui resoldre situacions
conjunturals i imprevisibles durant una campanya, no és necessària l’aprovació per
part de l’assemblea general de l’organització que estableix l’apartat 3 d’aquest
article.
10. Tot el que estableix aquest article per a les organitzacions de productors
s’aplica «mutatis mutandis» a les associacions d’organitzacions de productors que
externalitzin les seves activitats. No obstant això, les activitats que dugui a terme
una associació d’organitzacions de productors en nom de les organitzacions que la
constitueixen no es consideren externalitzacions sempre que es tracti d’activitats
per a les quals s’hagi reconegut l’associació.»
Set.

L’article 7 se substitueix pel següent:

«Article 7.

Període mínim d’adhesió.

1. En virtut del que disposa l’article 22 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, el període mínim d’adhesió
dels membres productors que formin part d’una organització de productors
determinada és de tres anys. No obstant això, les organitzacions de productors
poden establir un termini inferior per a part dels seus membres, sempre que ho
permetin els seus estatuts i que no sigui menor a un any.
El termini que estableixi una organització per als seus membres ha de ser
adoptat per tots els membres productors dels membres agregadors de productors
que en formin part.
Els membres productors el període mínim d’adhesió dels quals sigui inferior a
tres anys:
1r No han de figurar al llibre registre esmentat a l’article 2 d’aquest Reial
decret, sinó en un llibre a part de les mateixes característiques que reculli els
membres amb una durada inferior a tres anys.
2n No computen als efectes dels mínims que estableix l’article 5.1 d’aquest
Reial decret.
3r El seu valor de la producció no pot representar més del 20 per cent del
valor de la producció total de l’organització, i l’import que sobrepassi d’aquest
percentatge s’ha de considerar com a compres a tercers.
4t No poden representar més del 20 per cent dels membres totals de
l’organització.
5è Ni aquests membres ni les seves explotacions poden estar en aquestes
circumstàncies d’adhesió en una organització més de dos anys de cada sis.
2. En virtut del que disposa l’article 22.2 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, el termini d’avís previ perquè
els membres que siguin productors presentin per escrit la seva renúncia a la qualitat
de membres l’ha d’establir la mateixa organització juntament amb la data en què la
renúncia esmentada ha de tenir efecte. Aquests terminis s’han de fixar amb criteris
generals que evitin discriminacions i no poden ser superiors a sis mesos.
3. En cas que l’organització de productors tingui un programa operatiu dels
que preveu l’article 33 del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, cap membre productor, de qualsevol nivell,
pot descarregar les obligacions derivades del programa esmentat que tingui, durant
l’aplicació d’aquest, llevat que l’organització ho autoritzi.»
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L’article 8 se substitueix pel següent:

«Article 8.

Vendes directes dels membres productors.

En virtut del que disposa l’article 26 bis del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/201 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, s’estableix que les
organitzacions de productors poden autoritzar els seus membres a vendre
directament a les seves explotacions o fora fins a un 10 per cent del volum de la
seva producció per campanya de cadascun dels productes per als quals
l’organització ha estat reconeguda als consumidors finals, per satisfer les seves
necessitats personals, sempre que l’entitat disposi d’un sistema de control que
garanteixi el compliment del límit esmentat.»
Nou.

L’article 9 se substitueix pel següent:

«Article 9.

Control democràtic de l’organització de productors.

1. En virtut del que disposa l’article 31, apartat 1, del Reglament d’execució
(UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, cap persona física o
jurídica pot tenir el control, directe o indirecte, de més del 34 per cent del total de
drets de vot en qualsevol tipus de decisions de l’organització de productors; ni més
del 49 per cent del total de capital social de l’organització, directament i/o
indirectament.
2. Per verificar el límit dels drets de vot, s’han d’acumular els drets de vot
respecte de l’organització de productors que tingui una persona física directament,
o a través de persones jurídiques on tinguin drets de vot que li generi alguna
participació majoritària al llarg de tota la cadena societària.
Es considera que un accionista té participació majoritària en una entitat si té
el 50 per cent o més dels drets de vot de l’entitat o del capital social.
3. Igualment, per determinar si compleix el límit establert sobre el capital
social, en cas que una persona física o jurídica aparegui més d’una vegada a la
cadena societària, s’han d’acumular els percentatges dels capitals socials que
tingui respecte de l’organització de productors, tant els directes com els indirectes.
4. Per al compliment dels límits fixats a l’apartat 1, es presumeix que existeix
vinculació entre persones físiques, entre persones jurídiques, o de persones
físiques amb persones jurídiques o al revés, i s’han d’acumular els seus drets de
vot i el seu capital social com si pertanyessin a una única persona física o jurídica
als efectes d’evitar que se sobrepassin els percentatges de l’apartat 1 esmentat, en
els supòsits següents, excepte que es demostri de manera fefaent en contra que
existeix una responsabilitat diferenciada del risc empresarial de l’explotació de la
qual són titulars, en defensa dels interessos respectius, d’acord amb el que exigeix
l’article 5.3 d’aquest Reial decret:
1r En el cas del pupil, respecte del tutor legal o judicial.
2n En el cas de copropietat del capital social de la persona jurídica, com poden
ser herències jacents i comunitat de béns, respecte dels copropietaris entre si.
3r En el cas de descendents directes menors d’edat, respecte d’un o els dos
pares que tinguin la pàtria potestat.
4t En els matrimonis, respecte dels cònjuges entre si. En el cas d’explotacions
que aculli la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat compartida de les
explotacions agràries, la representació de l’explotació a l’organització per part de la
dona o l’home està subjecta al que disposa l’article 4 de la Llei esmentada.
A aquests efectes, les organitzacions de productors han d’informar els
corresponents òrgans competents en el reconeixement sobre els casos d’entitats
vinculades que formen part de la seva organització de productors.
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5. La fórmula d’adopció d’acords i els criteris d’establiment de drets de vot de
totes les persones jurídiques que formen part de l’organització de productors, per
formar part de la seva cadena societària s’han de recollir als estatuts o al reglament
de règim intern, que regula cada persona jurídica.
6. Per determinar el funcionament democràtic, l’organització de productors ha
d’aportar a l’òrgan competent del reconeixement tant el seu llibre registre i els
estatuts o el reglament de règim intern com els de les entitats que formin part de la
seva cadena societària, i qualsevol altra informació o documentació que acrediti la
composició, la presa de decisions, els drets de vot i l’accionariat a cadascuna
d’aquestes.»
Deu.

L’article 11 se substitueix pel següent:

«Article 11. Controls periòdics sobre les condicions de reconeixement i
inobservança dels controls de reconeixement.
1. En virtut del que disposa l’article 154.4.b) del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
i de l’article 106 del Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió,
de 7 de juny de 2011, en el marc de la verificació de la sol·licitud d’ajuda per
l’execució d’un programa operatiu, l’òrgan competent en el reconeixement de
l’organització de productors ha de dur a terme un control sobre el terreny als locals
de l’organització de productors amb la finalitat de garantir la conformitat amb els
criteris de reconeixement. Aquest control s’ha d’efectuar sobre una mostra que
representi com a mínim un 30% de l’ajuda total sol·licitada a cada comunitat
autònoma per l’execució de programes operatius que estableix l’article 33 del
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013.
2. Les organitzacions de productors que no s’hagin controlat en virtut de
l’apartat anterior han de ser objecte d’un control sobre el terreny relatiu als criteris
de reconeixement, almenys, una vegada cada cinc anys.
3. Del resultat de cada control s’ha de fer un informe exhaustiu sobre els
resultats obtinguts, i s’ha de procedir conforme al que disposa l’article 114 del
Reglament d’Execució (UE) 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011.»
Onze.

La disposició addicional única queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional única.

Referències.

Les referències que la part no modificada del Reial decret 1972/2008, de 28 de
novembre, faci a socis de l’organització de productors s’entenen fetes als membres
d’aquesta; les que faci al Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22
d’octubre de 2007, s’entenen fetes als articles corresponents del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
i les que faci al Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre
de 2007, s’entenen fetes als articles corresponents del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011.»
Article 2. Modificació del Reial decret 1337/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regulen els
fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.
El Reial decret 1337/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regulen els fons i programes
operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, es modifica de la
manera següent:
U.

L’apartat 2 de l’article 10 es modifica de la manera següent:
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«2. Si el producte retirat està destinat a la distribució gratuïta, les
organitzacions i institucions caritatives poden sol·licitar als destinataris finals una
quantitat simbòlica.
Es pot admetre el pagament en espècie sempre que aquest pagament
compensi exclusivament els costos de transformació i que l’òrgan competent
s’asseguri que el producte transformat es destina realment al consum per part dels
destinataris esmentats.»
Dos.

L’apartat 2 de l’article 14 es modifica de la manera següent:

«2. Les modificacions que contenen les lletres a), b), c) i f) de l’apartat anterior,
i les de la lletra h) que impliquin la supressió d’inversions o conceptes de despesa,
es poden dur a terme sense autorització prèvia sempre que l’organització de
productors les comuniqui a l’òrgan competent almenys quinze dies naturals abans
de la seva execució.»
Tres.

L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17.

Presentació.

En desplegament de l’article 62 del Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011
de la Comissió, de 7 de juny de 2011, es disposa que:
1. Una associació d’organitzacions de productors pot presentar programes
operatius, tant parcials com totals, si està reconeguda com a tal segons la
reglamentació vigent, i sempre que els programes esmentats hagin estat aprovats
per l’assemblea general de l’associació d’organitzacions de productors, o de la
secció si està organitzada en seccions, o per un òrgan equivalent, en funció de la
seva personalitat jurídica.
S’entén per programa operatiu total d’una associació d’organitzacions de
productors el programa presentat, gestionat i executat completament per
l’associació d’organitzacions de productors.
S’entén per programa operatiu parcial d’una associació d’organitzacions de
productors el conjunt de mesures i accions incloses en els programes operatius de
les organitzacions de productors que integren una associació d’organitzacions de
productors, que representin només una part de les que contenen els programes
operatius individuals de les organitzacions de productors, i que siguin executades
per l’associació d’organitzacions de productors.
2. Aquests programes s’han de presentar davant l’òrgan competent, en el
termini que preveu l’article 7, ajustats, «mutatis mutandis», a l’annex VIII, i els és
aplicable:
a) Als programes operatius totals: «mutatis mutandis», el que disposa el
capítol IV.
b) Als programes operatius parcials: el que disposa aquest Reial decret per a
les mesures, les accions, les actuacions, les inversions i els conceptes de despesa
dels programes operatius de les organitzacions de productors.
3. En el cas d’un programa operatiu parcial, les organitzacions de productors
membres de les associacions d’organitzacions de productors que presentin un
programa operatiu parcial han de presentar un programa operatiu individual davant
l’òrgan competent que els correspongui, i hi han d’especificar i comptabilitzar les
mesures i accions del programa de l’associació d’organitzacions de productors, i
indicar l’associació d’organitzacions de productors que les ha d’executar. Tanmateix,
no és necessari que vagin acompanyats de la documentació completa corresponent
a aquestes.
4. Els programes operatius parcials de les associacions d’organitzacions de
productors han de complir per a la seva aprovació el que disposa l’article 8.2.3r,
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excepte pel que fa als objectius i aspectes mediambientals; són els programes
operatius individuals de les organitzacions de productors dels quals formen part els
que han de complir els requisits exigits per a l’aprovació dels programes operatius
que estableixen tant la normativa de la Unió Europea com aquest Reial decret.»
Quatre. L’article 18 queda redactat de la manera següent:
«Article 18.

Finançament.

1. Els programes operatius totals de les associacions d’organitzacions de
productors es financen a través dels fons operatius constituïts amb les contribucions
financeres de la mateixa associació a través dels seus membres d’acord amb el
que estableix l’incís ii) de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 32 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
i es gestionen segons el que estableix l’article 4 d’aquest Reial decret per als fons
operatius de les organitzacions de productors. No obstant això, els membres que
no tinguin la condició d’organització de productors en virtut del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
no es poden beneficiar directament de les ajudes al programa operatiu.
2. En cas que l’associació d’organitzacions de productors tingui un fons
operatiu, independentment que el programa operatiu sigui total o parcial, el
finançament l’ha d’aprovar anualment l’assemblea general de l’associació
d’organitzacions de productors, o de la secció si està organitzada en seccions, o un
òrgan equivalent, en funció de la seva personalitat jurídica. Les aportacions dels
membres s’han d’establir de conformitat amb l’article 53 del Reglament d’execució
(UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, i s’ha d’entendre on diu
productors: organització de productors, i on diu organització de productors:
associació d’organitzacions de productors.
3. En el cas dels programes operatius parcials d’associacions d’organitzacions
de productors sense fons operatiu, les aportacions de les organitzacions de
productors membres d’una associació d’organitzacions de productors han de
procedir exclusivament dels fons operatius que tinguin aprovats per part dels
òrgans competents per a cada anualitat.
4. Als efectes de finançar els seus programes parcials, les associacions
d’organitzacions de productors sense fons operatiu han de constituir un fons
econòmic amb les aportacions dels seus membres, que s’ha de gestionar d’acord
amb el que estableix l’article 4 d’aquest Reial decret per als fons operatius de les
organitzacions de productors.
5. Abans del 15 de setembre de cada any, les associacions d’organitzacions
de productors han de comunicar a l’òrgan competent l’import del fons operatiu o del
fons econòmic del programa que s’ha d’executar l’any següent, ajustat al que
disposa l’annex IX d’aquest Reial decret, si s’escau, juntament amb la sol·licitud de
modificacions per a anualitats no començades.
6. En el cas dels programes operatius parcials, també s’ha de dur a terme la
comunicació que estableix l’apartat 5 per part de les organitzacions de productors
membres de l’associació d’organitzacions de productors, i ha d’estar composta per
la documentació esmentada a l’apartat A) i als punts 1r, 3r, 4t i 5è de l’apartat B) de
l’annex II d’aquest Reial decret.»
Cinc.

L’article 19 es modifica de la manera següent:

«Article 19.

Modificacions dels programes.

Les modificacions dels programes operatius de les associacions
d’organitzacions de productors es regeixen per:
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a) En el cas de modificacions per a anualitats no començades, s’apliquen
«mutatis mutandis» els articles 13 i 15. En el cas dels programes operatius parcials,
s’apliquen també a les organitzacions de productors membres.
b) En el cas de modificacions durant l’any en curs, s’apliquen «mutatis
mutandis» els articles 14 i 15. En el cas dels programes operatius parcials, a les
organitzacions de productors membres únicament se’ls aplica l’article 14.3.»
Sis.

L’article 20 queda redactat de la manera següent:

«Article 20. Decisió per part de l’òrgan competent sobre els programes i les seves
modificacions.
1. L’òrgan competent ha de comunicar a l’associació d’organitzacions de
productors la decisió presa sobre el seu programa operatiu parcial o sobre les
seves modificacions, com a màxim, el 15 de desembre de l’any de la seva
presentació segons el que disposa l’article 64 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011.
En el cas dels programes operatius parcials, la comunicació s’ha de dur a terme
amb l’antelació suficient perquè es pugui tenir en compte per a l’aprovació dels
programes operatius, o les seves modificacions, de les organitzacions de productors
membres per part dels òrgans competents corresponents. A aquests efectes, les
decisions esmentades s’han de remetre, al mateix temps que a les associacions
d’organitzacions de productors, als òrgans esmentats. En aquest últim cas, s’han
de remetre juntament amb un informe motivat que justifiqui la decisió adoptada i
una còpia del programa.
En cas que la decisió adoptada per l’òrgan competent sobre el programa
operatiu parcial de l’associació d’organitzacions de productors, o les seves
modificacions, n’impliqui l’aprovació, la resolució corresponent ha de contenir,
almenys:
a) Un quadre resum per mesures, amb les accions, les actuacions, les
inversions i els conceptes de despesa de cadascuna, en què se n’indiqui el cost, el
calendari de finançament, el titular i, si s’escau, el lloc d’ubicació.
b) L’import total del cost de la realització del programa per a l’any següent i la
forma de finançament d’aquest. Cal indicar en una relació: tots els membres de
l’associació d’organitzacions de productors, el nom de cadascun, el seu número
d’identificació fiscal, si és o no organització de productors, el seu valor de la
producció comercialitzada i la seva aportació econòmica en valor absolut i
percentual.
c) L’import previst de l’ajuda financera comunitària que correspon a cada
organització de productors membre per finançar el programa operatiu de
l’associació d’organitzacions de productors de l’any següent.
2. Després de la decisió sobre el programa operatiu parcial de l’associació
d’organitzacions de productors, o les seves modificacions, els òrgans competents
corresponents han de decidir sobre els programes i fons operatius de les
organitzacions de productors membres d’aquesta, i indicar en les seves resolucions
l’import anual corresponent a la participació en el programa operatiu de l’associació
d’organitzacions de productors, detallat per mesures i accions.
3. En cas que algun o alguns dels programes operatius individuals, o les
seves modificacions, no sigui aprovat per l’òrgan competent, l’associació
d’organitzacions de productors ha d’adaptar en conseqüència el seu programa
operatiu parcial com a modificació de l’any actual, de manera que es mantinguin a
la resta de programes operatius individuals els imports previstos inicialment de
participació en el programa de l’associació d’organitzacions de productors.»
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L’article 21 queda redactat de la manera següent:

«Article 21.

Sol·licitud de l’ajuda en el cas dels programes operatius totals.

1. En els programes operatius totals de les associacions d’organitzacions de
productors, l’associació esmentada ha de presentar una sol·licitud davant l’òrgan
competent on radiqui la seu social d’aquesta.
2. Són les associacions d’organitzacions de productors les que han de
presentar el compte justificatiu corresponent esmentat a l’article 24.»
Vuit.

L’article 22 queda redactat de la manera següent:

«Article 22.

Sol·licitud de l’ajuda en el cas dels programes operatius parcials.

1. En el cas dels programes operatius parcials de les associacions
d’organitzacions de productors, les sol·licituds d’ajuda les han de presentar les
associacions esmentades en cas que tinguin fons operatiu, o les organitzacions de
productors individuals en cas que no en tinguin, davant l’òrgan competent on
radiqui la seu social d’aquestes.
2. Són les associacions d’organitzacions de productors, en cas que tinguin
fons operatiu, o bé les organitzacions de productors individuals, en cas que no en
tinguin, les que han de presentar el compte justificatiu corresponent esmentat a
l’article 24 relatiu al programa operatiu parcial davant l’òrgan competent.»
Nou.

La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 23 es modifica de la manera següent:

«b) Els pagaments parcials d’ajuda corresponent a imports ja gastats, que
regula l’article 72 del Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió,
de 7 de juny de 2011, es poden presentar tres vegades fins al 31 d’octubre de
l’anualitat en curs sempre que l’import sol·licitat no representi menys del 20 per
cent de l’ajuda del fons operatiu aprovat.»
Deu.

L’apartat 2 de l’article 27 es modifica de la manera següent:

«2. En el termini d’un mes a partir de la data indicada a l’article 7, l’òrgan
competent en l’aprovació d’aquest programa operatiu pot requerir dels òrgans
competents de les comunitats autònomes esmentades a l’apartat anterior la
informació necessària per procedir a l’emissió de la decisió a què es refereix
l’article 64 del Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de
juny de 2011. En particular, aquesta informació es pot referir al següent:
a) En el cas d’inversions enquadrades en el programa operatiu, els informes
corresponents que acreditin que aquestes inversions no s’han iniciat abans del
primer de gener següent a la presentació del programa operatiu esmentat.
b) Que les esmentades inversions compleixen les condicions que estableix
l’article 5.6 del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, relatiu a l’ajuda al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER). Això, respecte als programes de desenvolupament rural
corresponents de cadascuna de les comunitats autònomes afectades, en particular
quant als criteris que determinen la font de finançament de les inversions mitjançant
fons de desenvolupament rural o fons procedents de disposicions de la Unió
Europea específiques relatives al sector de les fruites i hortalisses dins del
Reglament (CE) núm. 1234/2007.»
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La lletra f) de l’apartat 1 de l’annex I es modifica de la manera següent:

«f) En aplicació del que disposa l’article 50.11 del Reglament d’execució (UE)
núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, les indemnitzacions
procedents d’assegurances sobre les produccions, percebudes en virtut de:
1r Pòlisses contractades, en concepte d’assegurat, per l’organització de
productors.
2n Aplicacions formalitzades pels membres productors a pòlisses col·lectives,
sempre que l’organització de productors rebi l’import de la indemnització.»
Dotze.

S’afegeix la disposició addicional següent:

«Disposició addicional única.

Derogació del Reglament (CE) núm. 1234/2007.

Les referències al Reglament derogat (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22
d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats
agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes
agrícoles (Reglament únic per a les OCM), s’entenen fetes al 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 productors
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.»
Tretze.

El títol de l’annex III es modifica de la manera següent:
«ANNEX III

Format dels projectes de programes operatius que han de presentar les
organitzacions de productors i dels programes operatius totals que han de
presentar les associacions d’organitzacions de productors»
Catorze.

El títol de l’annex VIII es modifica de la manera següent:
«ANNEX VIII

Format dels projectes de programes operatius parcials de les associacions
d’organitzacions de productors»
Disposició transitòria única. Adaptació de les organitzacions de productors.
Les organitzacions de productors s’han d’adaptar al que disposa aquest Reial decret i
n’han de tenir en compte l’entrada en vigor i les dates d’aplicació que estableix la
disposició final tercera.
No obstant això, les organitzacions de productors que vulguin adaptar el seu
reconeixement de manera que la secció d’una cooperativa, o un grup de productors d’una
societat agrària de transformació que constitueixi una secció, passi a ser l’organització de
productors, en virtut del que disposa l’article 2.1, s’han d’adaptar a aquest Reial decret
com a màxim l’1 d’abril de 2015, sense perjudici dels terminis que estableixi el Reglament
delegat (UE) núm. 499/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, pel qual es
complementen els reglaments (UE) núm. 1308/2013 i 1306/2013 del Parlament Europeu i
del Consell, que modifica el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió,
de 7 de juny de 2011, en relació amb els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i
hortalisses transformades.
Una vegada adaptades, les organitzacions han de comunicar els canvis que han
adoptat, amb aquest objecte, davant l’òrgan de la comunitat autònoma competent en el
seu reconeixement. El termini màxim per efectuar aquesta comunicació és el 20 de gener
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de 2015, excepte per a les organitzacions de productors que recull el paràgraf anterior, el
termini de les quals és el 20 d’abril de 2015.
Les organitzacions de productors que compleixin els requisits de reconeixement
sense necessitat de dur a terme cap adaptació, ho han de comunicar, igualment, a l’òrgan
competent en els mateixos terminis que estableix el paràgraf anterior.
Disposició final primera. Adaptació als reglaments de la Comissió Europea.
El que disposen aquest Reial decret i els reials decrets 1972/2008, de 28 de
novembre, sobre reconeixement d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses,
i 1337/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les
organitzacions de productors de fruites i hortalisses, s’entén sense perjudici de l’aplicació
prevalent dels reglaments d’execució o delegats de la Comissió Europea que es dictin en
aplicació del que disposen els articles 173 a 175 i 227 a 229 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013, de 17 de desembre de 2013. No obstant això, s’habilita el ministre
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per modificar els tres reials decrets per ordre
ministerial per fer-hi els ajustos necessaris perquè concordin amb els reglaments
esmentats de la Comissió.
Disposició final segona. Títol competencial.
Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica i es dicta de conformitat amb el
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 planificació general de l’activitat
econòmica.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
No obstant això, s’apliquen des de l’1 de gener de 2015 les modificacions següents
que s’operen mitjançant l’article 1 d’aquest Reial decret al Reial decret 1972/2008,
modificats mitjançant el present Reial decret:
a) El contingut dels llibres registre que estableix l’apartat 2 de l’article 2.
b) L’article 3.
c) Forma de còmput dels membres que estableix l’apartat 2 de l’article 5.
d) Els apartats 3, 6, 7, 8 i 9 de l’article 6.
e) L’apartat 1 de l’article 7.
f) El límit dels drets de vot que estableix l’apartat 1 de l’article 9, en el cas
d’organitzacions de productors la personalitat jurídica de les quals sigui la de cooperativa.
g) El límit de capital social que estableix l’apartat 1 de l’article 9. No obstant això, en
les organitzacions de productors que estiguin aplicant un programa operatiu a 17 de maig
de 2014, aquest límit s’aplica després del final del programa operatiu.
h) L’apartat 4 de l’article 9.
Madrid, 21 de novembre de 2014.
FELIPE R.
La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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