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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
13261 Reial decret 1080/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableix el règim de 

coordinació de les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament 
rural per al període 2014-2020.

En aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 
2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER), per al període de programació de desenvolupament 
rural 2007-2013, a Espanya existia una estructura de la programació basada en un marc 
nacional de desenvolupament rural, disset programes regionals i un programa específic 
per a la xarxa rural nacional, aplicables fins al 31 de desembre de 2015. Per tal de facilitar 
la coordinació entre les divuit autoritats de gestió existents, es va publicar el Reial decret 
1113/2007, de 24 d’agost, pel qual s’estableix el règim de coordinació de les autoritats de 
gestió dels programes regionals de desenvolupament rural. Aquest Reial decret va crear 
una estructura de coordinació de l’aplicació de la política de desenvolupament rural 
comunitària a Espanya basada en un Comitè Nacional de Seguiment per a la coordinació 
de l’execució dels programes i la coordinació de les autoritats de gestió dels programes 
regionals pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través de l’actual 
Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal.

En aplicació de l’article 6.2 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament 
rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual 
es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, l’estructura de programació a 
Espanya per al període 2014-2020, segons es va acordar a la Conferència Sectorial 
d’Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada els dies 24 i 25 de juliol de 2013, s’ha 
de basar en els disset programes de desenvolupament rural i un marc nacional de 
desenvolupament rural, que ha de contenir els elements comuns a tots els programes i, 
com a novetat, respecte del període 2007-2013, un programa nacional de 
desenvolupament rural, que ha d’incloure la Xarxa Rural Nacional. És a dir, la Conferència 
Sectorial, amb el criteri d’una simplificació més gran de les estructures administratives i 
de simplificació burocràtica, va optar per reunir sota la mateixa autoritat de gestió i dins 
del mateix programa les mesures i operacions que conté el programa nacional de 
desenvolupament rural, que al seu torn engloba les antigues actuacions pròpies de la 
Xarxa Rural Nacional, que disposava d’un programa propi en el període 2007-2013 
regulat per l’Ordre ARM/3367/2010, de 22 de desembre, per la qual s’estableix 
l’organització de la Xarxa Rural Nacional, i que aquest Reial decret deroga. Per tant, el 
programa nacional ha d’incloure l’estructura i les disposicions de gestió de la Xarxa Rural 
Nacional que regula l’article 54 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i el seu Pla d’acció per al període 
2014-2020.

El programa nacional és compatible amb els programes de desenvolupament rural 
autonòmics, amb una clara delimitació entre tots dos àmbits de programació que està 
definida en el marc nacional, i inclou actuacions d’interès nacional que excedeixen l’àmbit 
autonòmic, així com d’altres que són competència de l’Administració General de l’Estat. 
L’execució de totes les mesures ha de produir, sens dubte, efectes positius per promoure 
la unitat de mercat i la igualtat de tracte en situacions semblants.

D’acord amb l’article 65 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de desembre de 2013, cada programa ha de disposar d’una autoritat 
de gestió, responsable de la gestió i l’aplicació del programa, amb una separació clara de 
funcions amb els organismes pagadors i de certificació, designats de conformitat amb la 
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normativa de la Unió Europea. D’aquesta manera es preveu l’existència d’una autoritat de 
gestió per cadascun dels programes regionals i una altra per al programa nacional de 
desenvolupament rural.

A més, es considera necessari disposar, per a aquest període de programació, d’un 
organisme de coordinació de les autoritats de gestió, de conformitat amb l’article 66.4 del 
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre 
de 2013, que estableix que quan un Estat membre tingui més d’un programa es pot 
designar un organisme de coordinació als efectes d’assegurar la coherència en la gestió 
dels fons i establir un vincle entre la Comissió i les autoritats de gestió, sense perjudici de 
les funcions de coordinació dels organismes pagadors d’Espanya atribuïda al Fons 
Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) d’acord amb el que disposa el Reial decret 
327/2003, del 14 de març, pel qual es regula el règim dels organismes pagadors i de 
coordinació amb el FEOGA-Garantia.

En el període 2007-2013 ja hi havia a Espanya un organisme de coordinació de les 
autoritats de gestió, creat pel Reial decret 1113/2007, de 24 d’agost, a l’article 5. És 
imprescindible mantenir aquesta configuració amb vista al període 2014-2020, amb la 
finalitat de fixar posicions sòlides entre totes les autoritats de gestió dels fons de 
desenvolupament rural, i assegurar així la coherència en la gestió dels més de vuit mil 
milions d’euros procedents del FEADER de què disposa Espanya per a tot el període 
2014-2020, més tenint en compte que per a aquest període aquest disseny rep un suport 
exprés en la normativa de la Unió Europea esmentada. Atès que les funcions de 
l’organisme de coordinació les exerceix la Direcció General de Desenvolupament Rural i 
Política Forestal –com ja passava per al període anterior– en cap cas no s’està creant un 
nou òrgan –atès que ja existeix en l’estructura orgànica del Departament– ni augmentant 
la despesa pública –atès que les seves funcions s’atenen amb els mitjans personals i 
materials ja existents en l’esmentat centre directiu. Així mateix, atès que en la mateixa 
Direcció General conflueixen les tasques pròpies de l’organisme de coordinació i de 
l’autoritat de gestió del programa nacional de desenvolupament rural, s’aconsegueix una 
perspectiva holística de la matèria a tractar i el foment de les economies d’escala i les 
interrelacions adequades entre funcions, respectant en tot cas les diferents aproximacions 
a la qüestió que totes dues funcions exigeixen necessàriament.

Per al funcionament correcte d’aquest organisme de coordinació de les autoritats de 
gestió és fonamental disposar d’un comitè de coordinació de les autoritats de gestió. En 
particular, aquest comitè de coordinació ha d’aprofundir en la coordinació de posicions 
necessària entre totes les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural, 
en suport de l’organisme de coordinació.

És més, aquest comitè de coordinació hereta l’estructura de les reunions de 
coordinació d’autoritats de gestió celebrades informalment i amb periodicitat mensual 
durant el període de programació 2007-2013, que s’ha demostrat que han estat essencials 
en la imbricació correcta del sistema. El comitè de coordinació de les autoritats de gestió 
ha d’estar format per les divuit autoritats de gestió dels programes de desenvolupament 
rural espanyols.

A causa de la importància de les decisions a adoptar per aquest comitè, en particular 
la proposta de fer transvasaments de fons entre programes que preveu aquesta norma i 
inexistent en el període de programació anterior, és necessari sustentar la seva estructura 
mitjançant una previsió expressa que el present Reial decret contingui i que la seva 
composició permeti la màxima agilitat i participació de les autoritats de gestió implicades. 
En conseqüència, sense augmentar el nombre total d’òrgans col·legiats, s’aconsegueix 
amb aquesta norma una distribució efectiva dels recursos i una maximització de les 
potencialitats organitzatives per a una presa de decisions efectiva, que en tot cas s’han 
d’atendre amb els mitjans personals i materials existents. Novament, s’atén amb aquesta 
modificació el criteri d’una millor articulació de les estructures administratives i de 
simplificació burocràtica.

Així mateix, de conformitat amb l’article 73 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del 
Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, es reconfigura el Comitè 
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Nacional de Seguiment creat pel Reial decret 1113/2007, de 24 d’agost, s’adequa a les 
noves necessitats d’aquest període de programació i s’adapta quant a les seves funcions 
a les noves necessitats derivades tant de l’experiència en la gestió del desenvolupament 
rural al nostre país com el nou marc normatiu de la Unió per a aquest període de 
programació. La composició del Comitè s’inclou com a annex d’aquest Reial decret.

Aquest Comitè és l’òrgan encarregat de garantir la coordinació de l’execució dels 
programes, tant del nacional com dels regionals, en relació amb el marc nacional i la 
utilització dels recursos financers, així com proposar les possibles modificacions del marc 
nacional. En formen part tant les administracions públiques estatal i regionals com els 
representants dels agents socials, ambientals i econòmics d’àmbit nacional amb interès 
en el medi rural, amb la finalitat de garantir la governança i la participació de la societat en 
la presa de decisions i la seva posada en marxa, d’acord amb el que preceptua la 
normativa de la Unió Europea sobre això.

Cal assenyalar que aquesta norma suprimeix l’antic Comitè de participació de la 
Xarxa Rural Nacional, creat per l’article 4 de l’Ordre ARM/3367/2010, de 22 de desembre, 
ja que aquest Comitè de participació quedaria ara dins de l’estructura del comitè de 
seguiment del programa nacional que, com a programa de desenvolupament rural, té 
l’obligació reglamentària de disposar d’un comitè de seguiment propi.

Finalment, s’estableixen precisions sobre el lloc de presentació de les sol·licituds 
d’ajuda a les mesures de desenvolupament rural en el cas en què l’explotació o la inversió 
superi l’àmbit d’una sola comunitat autònoma tenint en compte que, segons el que 
estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 
dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com 
sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament 
rural, en cas que es tracti d’una de les mesures establertes en l’àmbit del sistema integrat 
de gestió i control que regula l’esmentat Reial decret el termini de sol·licitud de la qual 
coincideixi amb el de la sol·licitud única, aquesta sol·licitud ha d’estar inclosa en la 
sol·licitud única en nom de la simplificació normativa i reducció de càrregues 
administratives injustificades per al ciutadà.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola, 
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica.

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 a la reunió del dia 19 
de desembre de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les normes de coordinació de les autoritats 
de gestió dels programes de desenvolupament rural corresponents al període de 
programació 2014-2020, en el marc del que disposa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 
del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al 
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, a través 
dels òrgans següents:

a) Organisme de coordinació d’autoritats de gestió.
b) Comitè Nacional de Seguiment.
c) Comitè de coordinació de les autoritats de gestió.
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Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:

a) Marc nacional de desenvolupament rural: instrument de programació que inclou 
els elements comuns dels programes regionals i nacional segons estableix l’article 6.3 del 
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre 
de 2013.

b) Programa nacional de desenvolupament rural: programa de desenvolupament 
rural únic per a tot el territori nacional segons el que preveu l’article 6.2 del Reglament 
(UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013. 
En aquest programa l’estratègia respon a criteris nacionals, tenint en compte el que 
estableix el marc nacional.

c) Programa regional de desenvolupament rural: programa de desenvolupament 
rural per a cada comunitat autònoma segons estableix l’article 6.2 del Reglament (UE) 
núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013. En 
aquest programa l’estratègia respon a uns criteris regionals, i és coherent amb la que 
preveu el programa nacional, sempre considerant els elements comuns establerts en el 
marc nacional.

d) Autoritat de gestió: òrgan o entitat responsable de la gestió i l’aplicació de cada 
programa, tal com estableix l’article 66 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament 
Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013.

e) Organisme de coordinació de les autoritats de gestió: òrgan designat de 
conformitat amb l’article 66.4 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu 
i el Consell, de 17 de desembre de 2013, la finalitat del qual és assegurar la coherència 
en la gestió dels fons i establir un vincle entre la Comissió Europea i les autoritats de 
gestió de cada programa regional i del programa nacional.

Article 3. Contingut del marc nacional de desenvolupament rural i dels programes de 
desenvolupament rural.

1. El marc nacional de desenvolupament rural, que ha d’elaborar l’organisme de 
coordinació d’autoritats de gestió, s’ha d’ajustar al que disposa el Reglament d’execució 
(UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER), i ha d’incloure, almenys:

a) Declaració de la necessitat d’una aplicació harmonitzada de la legislació de la 
Unió Europea de desenvolupament rural que eviti situacions de discriminació i desigualtat 
entre les diferents parts del territori nacional.

b) Precisió dels punts de connexió en el cas d’operacions l’àmbit territorial de les 
quals superi el d’una comunitat autònoma segons el que disposa l’article 5.

c) Relacions entre el marc nacional, els programes de desenvolupament rural 
regionals, el programa nacional de desenvolupament rural i l’acord d’associació que 
defineix l’article 2.20 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes 
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al 
Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca.

d) Quadre resum de la contribució FEADER per cada comunitat autònoma i cada any.
e) Mecanisme de transferència de fons entre programes en els termes de l’article 5.
f) Mesures per a les quals s’estableixen elements comuns.
g) Definició i funcions de l’organisme de coordinació d’autoritats de gestió segons el 

que disposen els articles 7 i 8.
h) Mecanismes de verificació i control de les mesures.
i) Composició i funcions del Comitè Nacional de Seguiment.
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2. El contingut dels programes regionals i nacional de desenvolupament rural s’ha 
d’adequar al que disposa l’article 8 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament 
Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, i al que disposa el Reglament 
d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

3. El marc nacional de desenvolupament rural i el programa nacional de 
desenvolupament rural han de tenir en compte el que estableixen els apartats 3, 4 i 5 de 
l’article 12 de la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat compartida de les 
explotacions agràries.

Article 4. Aprovació del marc nacional de desenvolupament rural.

El marc nacional de desenvolupament rural l’ha d’aprovar mitjançant una decisió la 
Comissió UE als efectes de la programació FEADER 2014-2020 i el seu contingut 
normatiu s’ha de tramitar com a disposició reglamentària dictada en desplegament del 
dret comunitari europeu.

Article 5. Operacions que afectin dues comunitats autònomes o més.

1. Es consideren operacions que afectin dues comunitats autònomes o més les 
següents:

a) En el cas en què el sol·licitant sigui titular d’una explotació, quan la base territorial 
d’aquesta s’estengui a dues comunitats autònomes o més.

A aquests efectes, es considera la definició d’explotació que estableix l’article 4.1.b) 
del Reglament 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.

b) En cas que el sol·licitant sigui un altre tipus d’operador, quan suposi una inversió 
que afecti dues comunitats autònomes o més.

2. En el cas en què la base territorial de les explotacions s’estengui a dues 
comunitats autònomes o més, el lloc de presentació de la sol·licitud de les ajudes depèn 
del tipus d’ajuda segons els casos següents:

a) En el cas d’ajudes per superfície o relacionades amb animals, la sol·licitud d’ajuda 
s’ha de presentar a la comunitat autònoma on es presenti la sol·licitud única que estableix 
el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i el sistema de gestió i control de les 
mesures de desenvolupament rural i altres règims d’ajuda. Cada comunitat autònoma ha 
de gestionar i abonar l’ajuda de les mesures incloses en el seu programa regional i 
exclusivament pel que fa al seu àmbit territorial. A aquests efectes, el Fons Espanyol de 
Garantia Agrària (FEGA) ha d’establir el sistema d’intercanvi d’informació oportú.

b) En el cas d’ajudes d’inversió en béns mobles, la sol·licitud d’ajuda s’ha de 
presentar a la comunitat autònoma on l’explotació tingui una base territorial més gran. En 
cas que es tracti d’una explotació sense terra, la sol·licitud s’ha de presentar a la comunitat 
autònoma on s’ubiqui l’explotació principal.

c) En el cas d’ajudes d’inversió en béns immobles:

1r Quan la inversió es faci en una única comunitat autònoma, la sol·licitud d’ajuda 
s’ha de presentar en aquesta comunitat autònoma.

2n Quan la inversió es faci en diverses comunitats autònomes, la sol·licitud d’ajuda 
s’ha de presentar a la comunitat autònoma on el bé immoble objecte d’inversió tingui una 
base territorial més gran.

3r En cas que l’objecte de l’ajuda es correspongui amb una inversió en béns 
immobles relatius a una explotació sense terra, s’ha de presentar a la comunitat autònoma 
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on s’ubiqui la part més gran d’aquesta explotació, sempre que en aquesta comunitat 
autònoma es faci part de la inversió.

4t Quan una actuació objecte d’ajuda a la inversió requereixi una tramitació 
administrativa específica derivada de normatives sectorials (ambientals, urbanístiques o 
altres), si aquesta es produeix únicament en una de les comunitats autònomes afectades, 
la sol·licitud d’ajuda s’ha de presentar a la comunitat autònoma en la qual s’exigeixi la 
tramitació. Si aquest requisit es demana en dues comunitats autònomes o més, s’han 
d’aplicar els criteris establerts en els epígrafs anteriors.

d) El còmput de les hectàrees mínimes exigides per a l’atorgament de l’ajuda ha de 
tenir en compte les situades en altres comunitats autònomes limítrofs, sempre que 
aquestes tinguin la mateixa línia d’ajuda o similar, que han d’abonar les respectives 
comunitats autònomes en raó al percentatge de superfície existent a cada comunitat 
autònoma.

3. En el supòsit de l’apartat 1.b), la sol·licitud s’ha de presentar a la comunitat 
autònoma on radiqui la part més gran de la inversió, sempre que no estiguin implicades 
unitats de producció diferenciades, cas en què s’ha de presentar una sol·licitud a cada 
comunitat autònoma on es localitzin cadascuna de les unitats productives.

En tot cas, per a l’aplicació de les condicions de l’ajuda que estableix el programa de 
desenvolupament rural, la comunitat autònoma ha de tenir en compte la totalitat de 
l’explotació del beneficiari, encara que part d’aquesta estigui en una altra comunitat 
autònoma limítrof, sempre que en aquestes es prevegi la mateixa línia d’ajuda o similar, 
cas en què l’ajuda l’ha d’atorgar cada comunitat autònoma en proporció al percentatge de 
la inversió feta en cada territori.

4. L’autoritat de gestió de la comunitat autònoma que rebi la sol·licitud ha d’informar 
l’organisme de coordinació d’autoritats de gestió sobre les sol·licituds que regula aquest 
article per establir, d’acord amb les comunitats autònomes implicades, el percentatge 
d’ajuda a finançar per cada una.

5. Les sol·licituds d’ajuda s’han de presentar a la comunitat autònoma que 
correspongui, d’acord amb el que estableixen els apartats 2 i 3 d’aquest article, en els 
terminis següents:

a) En el mateix termini de la sol·licitud de pagament únic que regula el Reial decret 
1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes 
a l’agricultura i a la ramaderia i el sistema de gestió i el control de les mesures de 
desenvolupament rural i altres règims d’ajuda, si es tracta de mesures de desenvolupament 
rural incloses en aquesta.

b) En el termini que estableixi la comunitat autònoma en la qual correspongui fer la 
sol·licitud, per a la resta de mesures de desenvolupament rural.

Article 6. Mecanisme de transferència de fons entre programes.

1. L’organisme de coordinació d’autoritats de gestió pot autoritzar la tramitació 
davant la Comissió Europea del procediment de modificació del quadre resum financer 
del marc nacional que preveu l’article 3.1.d).

2. El procediment s’activa en els supòsits de risc cert de pèrdua de fons per 
alliberament automàtic de compromisos pressupostaris, apreciat per l’organisme de 
coordinació, que pugui suposar la pèrdua de fons del FEADER en alguns dels programes 
i té caràcter automàtic. Les autoritats de gestió dels programes afectats s’han de consultar 
prèviament, en tot cas.

3. El risc de pèrdua de fons per alliberament automàtic de compromisos 
pressupostaris s’ha d’analitzar, segons el que disposa l’apartat següent, en funció de les 
despeses declarades i dels compromisos de despeses comunicats per les autoritats de 
gestió dels programes.

El grau de compliment de la regla del tercer any següent al del compromís 
pressupostari d’un programa de desenvolupament rural (regla N+3), expressat en 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 307  Dissabte 20 de desembre de 2014  Secc. I. Pàg. 7

percentatge, en aplicació del que preveu l’article 38 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, 
la gestió i el seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els 
reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 
814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell, es calcula com la 
relació entre l’ajuda declarada l’any N+3 i l’ajuda programada fins a l’any N, on:

– L’ajuda programada és el FEADER que figura en el pla financer des de l’inici del 
període de programació fins a l’any N.

– L’ajuda declarada és la suma de l’avançament més l’ajuda declarada a la Comissió 
Europea acumulada des de l’inici del programa fins a l’any N+3, considerant fins a la 
quarta declaració de despeses (Q4) a 31 de desembre de l’any N+3.

Un programa està en risc cert de pèrdua de fons si el grau de compliment de la regla 
N+3 és inferior al 100%.

4. Per aconseguir un aprofitament òptim dels recursos existents i evitar la pèrdua de 
fons del FEADER per aplicació de la regla N+3, s’estableix el següent sistema automàtic 
de transferència de fons entre programes.

a) L’organisme de coordinació de les autoritats de gestió ha de determinar el mes de 
gener de cada any l’import dels compromisos registrats fins a la data per a cada programa, 
a partir de les dades facilitades per l’autoritat de gestió a 31 de desembre de l’any anterior.

b) En cas que en algun programa l’import d’aquests compromisos sigui inferior al 
90% de la quantitat de despesa FEADER que s’hagi de justificar durant aquest exercici, 
l’organisme de coordinació ha de sol·licitar a l’autoritat de gestió corresponent un informe 
de situació que ha d’incloure almenys:

1r Import previst en els pressupostos generals del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient o de la comunitat autònoma afectada.

2n Convocatòries previstes per a aquest exercici amb els terminis d’execució 
corresponents.

3r Nivell mitjà d’execució de pagaments dels compromisos existents.
4t Qualsevol altra informació que es consideri adequada als efectes de garantir 

l’execució del compromís FEADER existent.

Aquest informe s’ha de facilitar a l’autoritat de coordinació abans del 15 de febrer. Si 
no es facilita, es consideren definitius els compromisos registrats a 15 de febrer.

c) A partir de l’informe anterior, l’organisme de coordinació ha d’establir el risc de 
pèrdua de fons per alliberament automàtic de compromisos pressupostaris existent i si 
s’escau ha de determinar abans de l’1 de març l’import que pot ser transferit a altres 
programes de desenvolupament rural.

d) Les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural han de 
comunicar, si s’escau, abans del 15 de març, la seva capacitat d’absorció de fons, 
incloent-hi el compromís del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient o de la 
comunitat autònoma receptora de revertir els fons en cas que el programa cedent millori 
el seu nivell d’execució per damunt del 105% en els dos exercicis següents.

e) Els fons a transferir s’han d’assignar als tres programes amb un grau d’execució 
assolida més gran, elegits entre els que hagin manifestat la seva voluntat d’acceptar-los.

D’acord amb l’article 5.4 del Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la 
Comissió, de 17 de juliol de 2014, el quadre resum del marc nacional s’ha de modificar 
per decisió de la Comissió, prèvia sol·licitud per part de l’organisme de coordinació abans 
de l’1 d’abril de cada any, d’acord amb els traspassos temporals de fons entre programes 
adoptats, després de la qual cosa s’han de modificar els quadres financers dels programes 
implicats sense que aquestes modificacions es tinguin en compte per al màxim de tres 
modificacions permeses durant el període de programació.
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5. El procediment anterior el pot interrompre l’organisme de coordinació, en 
qualsevol moment anterior a la decisió de la Comissió, si el nivell d’execució registrat per 
l’organisme pagador (FEGA) per al programa cedent és suficient per evitar la pèrdua de 
fons europeus.

6. S’ha de fer un seguiment de l’execució durant un exercici posterior a la 
transferència, i s’ha d’efectuar la reversibilitat del traspàs en el cas en què el programa 
cedent assoleixi almenys un nivell d’execució del 105% de la quantitat FEADER 
necessària. En cas contrari, s’ha de modificar el quadre financer dels programes implicats 
per fer definitiva la transferència.

Per tant, els transvasaments de fons que es produeixin entre programes tenen un 
caràcter temporal mentre no es modifiquin els programes afectats.

7. Els programes que cedeixin fons de manera definitiva i que, en el termini d’un any 
posterior a la transferència, assoleixin un nivell d’execució per damunt del 100%, tenen 
prioritat com a possibles receptors en següents traspassos de fons entre programes.

8. La transferència de fons FEADER entre programes suposa també la transferència 
dels fons de l’Administració General de l’Estat associats, fins al límit màxim de 
cofinançament establert per al programa receptor.

En qualsevol cas, s’ha de respectar el desglossament anual de l’ajuda FEADER anual 
per al Regne d’Espanya que recull l’annex I del Reglament núm. 1305/2013 del Parlament 
Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013.

Article 7. Autoritat de gestió del programa nacional.

L’autoritat de gestió del programa nacional és el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient a través de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política 
Forestal i les seves les funcions són les que preveu l’article 125 del Reglament (UE) núm. 
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Article 8. Organisme de coordinació d’autoritats de gestió.

La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’exercir les funcions d’organisme de 
coordinació de les autoritats de gestió dels programes regionals i del programa nacional.

Article 9. Funcions de l’organisme de coordinació de les autoritats de gestió.

L’organisme de coordinació de les autoritats de gestió ha d’exercir les funcions 
següents:

a) Ha d’assegurar la coherència en la gestió dels fons FEADER.
b) Ha d’actuar com a interlocutor, en virtut de l’article 66.4 del Reglament (UE) núm. 

1305/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, entre la 
Comissió Europea i les autoritats de gestió en els assumptes relacionats amb la 
programació de desenvolupament rural i, en particular, la representació de l’Estat davant 
el Comitè de Desenvolupament Rural d’aquesta, en la delegació del qual s’ha d’integrar el 
representant autonòmic que correspongui per torn.

c) Ha de presentar davant la Comissió Europea el marc nacional de desenvolupament 
rural i les seves modificacions.

d) Ha de presentar davant la Comissió Europea els programes de desenvolupament 
rural i les seves modificacions, prèvia verificació de la normativa nacional i de la Unió 
Europea.

e) Ha d’autoritzar al personal dependent de les autoritats de gestió i dels organismes 
pagadors l’accés al sistema europeu d’intercanvi electrònic d’informació i documentació 
de desenvolupament rural.

f) Ha d’actuar com a interlocutor entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària i els 
organismes pagadors.
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g) Ha d’actuar com a interlocutor entre les autoritats de l’Administració General de 
l’Estat responsables de l’acord d’associació i altres documents nacionals de programació 
de referència 2014-2020, en relació amb les actuacions en desenvolupament rural i la 
seva coordinació, coherència i complementarietat amb la resta de fons estructurals i de la 
política comuna, el Fons Europeu de Pesca, les intervencions del Banc Europeu 
d’Inversions i altres instruments financers comunitaris.

h) Ha de dur a terme l’elaboració, la modificació i el seguiment del marc nacional de 
desenvolupament rural.

i) Ha d’organitzar les activitats del Comitè Nacional de Seguiment.
j) Ha de participar en els comitès de seguiment dels programes regionals de 

desenvolupament rural, en els termes que s’hi preveuen.
k) Ha de brindar el seu suport a les autoritats de gestió en relació amb les auditories 

i missions de control extern sobre els procediments de gestió dels programes de 
desenvolupament rural cofinançats pel FEADER, sense perjudici de les competències 
que li corresponguin com a coordinador dels organismes pagadors.

l) Ha de recopilar i coordinar les informacions relatives a les ajudes d’Estat en 
matèria de desenvolupament rural que siguin objecte de notificació oficial a la Comissió 
Europea.

m) Ha d’impulsar l’aplicació harmonitzada de les disposicions de la Unió Europea.
n) Ha de transmetre de manera ràpida i eficaç a les autoritats de gestió dels 

programes regionals de desenvolupament rural tota la informació que es rebi de les 
institucions de la Unió Europea.

o) Ha de dissenyar documents comuns i informació sobre l’aplicació general dels 
programes.

p) Ha de coordinar els grups de treball que constitueixi el Comitè Nacional de 
Seguiment per a l’anàlisi de l’aplicació dels programes.

q) Ha d’elaborar, conjuntament amb el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), 
com a autoritat de coordinació d’organismes pagadors, un marc amb els elements 
essencials per a l’avaluació de la verificació i el control de les mesures dels programes de 
desenvolupament rural.

r) Ha d’informar les autoritats de gestió de les visites de les institucions europees i 
sobre els assumptes que s’hi tracten, en especial, en el Comitè de Desenvolupament 
Rural.

s) Ha de proporcionar suport en les auditories i missions de control extern sobre 
procediments de gestió i seguiment dels seus resultats.

Article 10. Comitè Nacional de Seguiment.

1. Sense perjudici de les competències que corresponen als comitès de seguiment 
dels programes regionals, el Comitè Nacional de Seguiment que depèn de la Direcció 
General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, com a organisme de coordinació 
de les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural 2014-2020, coordina 
l’execució d’aquests programes en relació amb el marc nacional i la utilització dels 
recursos financers, en virtut del que disposa l’article 73 del Reglament (UE) núm. 
1305/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013.

2. La composició del Comitè Nacional de Seguiment és la que figura a l’annex.
3. El Comitè Nacional de Seguiment ha d’establir les seves pròpies normes de 

funcionament en el seu reglament intern.
4. Les funcions del Comitè Nacional de Seguiment, sense perjudici del que estableixi 

el seu reglament intern de funcionament són, almenys, les següents:

a) Revisar i coordinar l’execució dels programes regionals en relació amb el marc 
nacional i la utilització dels recursos financers.

b) Acordar les propostes de modificació del marc nacional, la presentació de les 
quals a la Comissió Europea correspon a l’organisme de coordinació de les autoritats de 
gestió.
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c) Acordar la creació de grups de treball tècnics.
d) Assumir les funcions del Comitè de participació de la Xarxa Rural Nacional 

establert per al període 2007-2013. Aquestes funcions són les següents:

1r Debatre les orientacions i les prioritats conceptuals del treball de la Xarxa Rural 
Nacional, i proposar línies estratègiques d’actuació.

2n Conèixer i informar el Pla d’acció de la Xarxa Rural Nacional, així com els 
programes anuals de cada exercici derivats de l’anterior, i els seus informes anuals de 
seguiment d’execució.

3r Fer propostes, suggeriments i aportacions, així com facilitar el debat, la difusió i 
l’intercanvi d’informació.

4t Aprovar la constitució, modificació i dissolució dels grups de treball, i conèixer i 
informar sobre el treball d’aquests.

5è Elevar a la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural els 
informes i les propostes generats en l’exercici de les seves funcions.

6è Actuar com a òrgan de consulta, informació i divulgació de qüestions relacionades 
amb la Xarxa Rural Nacional que se sotmetin a la seva consideració.

Article 11. Comitè de coordinació de les autoritats de gestió.

1. Es crea el Comitè de coordinació d’autoritats de gestió, adscrit al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, compost per totes les autoritats de gestió dels 
programes regionals, a fi de debatre i acordar conjuntament els aspectes comuns que 
afectin l’aplicació i l’execució dels programes. El Comitè de coordinació està presidit pel 
director general de Desenvolupament Rural i Política Forestal i exerceix de secretari el 
subdirector general de Programes i Coordinació.

2. El Comitè de coordinació exerceix les funcions següents:

a) Acordar les transferències financeres entre els programes de conformitat amb el 
mecanisme de transferència de fons que estableix l’article 5.

b) Conèixer els treballs del Comitè de Desenvolupament Rural de la Comissió 
Europea i transmetre a la Comissió Europea observacions quan s’arribi a una posició 
comuna.

c) Aprovar les directrius sobre coordinació, coherència i complementarietat de les 
mesures FEADER amb les de FEAGA, els fons estructurals, el Fons Europeu Marítim de 
Pesca, les intervencions del Banc Europeu d’Inversions i altres instruments financers 
comunitaris.

d) Acordar directrius nacionals d’aplicació de les mesures de desenvolupament 
rural, inclosa la subvencionabilitat de les despeses.

e) Ser informada de les resolucions de la Direcció General de Desenvolupament 
Rural i Política Forestal que afectin l’aplicació dels programes.

f) Aprovar el reglament de règim interior que ha de regular, entre altres qüestions, la 
forma de les convocatòries i el desenvolupament de les sessions, la possibilitat d’utilitzar 
el procediment escrit, videoconferència i l’ús de mitjans electrònics, la designació de 
titulars i suplents dels membres del Comitè i el procediment d’adopció d’acords.

3. El Comitè de coordinació pot adoptar decisions pel procediment escrit o mitjançant 
reunions periòdiques, que poden ser presencials o virtuals, a través de videoconferència 
o altres mitjans apropiats. En tot cas, pot ser convocat en qualsevol moment per a 
informació o consulta en qüestions de programació i aplicació dels programes.

Article 12. Comunicació de la informació.

Les autoritats de gestió ha de facilitar a l’organisme de coordinació:

a) La informació necessària per donar compliment a les obligacions imposades per 
la normativa de la Unió Europea, en particular, informació sobre l’execució dels programes 
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de desenvolupament rural i les propostes de modificacions dels programes, les dates i la 
documentació dels comitès de seguiment.

b) Informació sobre les ajudes d’Estat, el finançament d’inversions que afecten més 
d’un programa de desenvolupament rural i la designació de zones amb limitacions 
específiques.

La participació en els acords de territorialització de fons comunitaris i nacionals 
destinats a desenvolupament rural queda condicionada al compliment d’aquest article.

Disposició addicional única. Recursos humans i materials.

El funcionament dels òrgans col·legiats que es creen en aquest Reial decret s’ha 
d’atendre amb els mitjans materials i personals existents en el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, sense que això suposi un increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquest Reial decret no poden suposar un increment de 
dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 1113/2007, de 24 d’agost, pel qual s’estableix el 
règim de coordinació de les autoritats de gestió dels programes regionals de 
desenvolupament rural, i l’Ordre ARM/3367/2010, de 22 de desembre, per la qual 
s’estableix l’organització de la Xarxa Rural Nacional.

Disposició transitòria única. Aplicació transitòria de la normativa anterior.

Sense perjudici del que disposa la disposició derogatòria, el Reial decret 1113/2007, 
de 24 d’agost, i l’Ordre ARM/3367/2010, de 22 de desembre, segueixen sent aplicables 
fins al tancament del període de programació 2007-2013 en tot el que sigui procedent 
com a normativa vigent en el moment del naixement de la situació jurídica respectiva.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 401/2012, de 17 de febrer, pel qual 
es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.

L’article 10.1 c) del Reial decret 401/2012, de 17 de febrer, pel qual es desplega 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, queda 
redactat de la manera següent:

«c) Exercir les funcions de disseny, seguiment, avaluació i la gestió del Pla 
estratègic nacional de desenvolupament rural i del marc nacional de 
desenvolupament rural 2007-2013, així com les que preveu el Reial decret 
1080/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableix el règim de coordinació de 
les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural per al període 
2014-2020.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la competència estatal en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, que preveu l’article 
149.1.13a de la Constitució espanyola.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament i modificació.

Es faculta el titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per dictar 
totes les disposicions que siguin necessàries en l’àmbit de la seva competència per al 
desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret i per a la modificació del contingut de 
l’annex.
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Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de desembre de 2014.

FELIPE R.

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

ANNEX

Composició del Comitè Nacional de Seguiment

La composició del Comitè Nacional de Seguiment és la següent:

1. President: director general de Desenvolupament Rural i Política Forestal, que és 
substituït per un subdirector general d’aquesta Direcció General.

2. Vocals:

1r Un representant de cadascuna de les subdireccions generals de la Direcció 
General de Desenvolupament Rural i Política Forestal del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient:

a) Subdirecció General de Programació i Coordinació.
b) Subdirecció General de Modernització d’Explotacions.
c) Subdirecció General de Foment del Desenvolupament del Medi Rural.
d) Subdirecció General de Silvicultura i Muntanyes.
e) Subdirecció General de Regadius i Economia de l’Aigua.

2n Un representant de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

3r Un representant de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

4t Un representant de la Direcció General d’Indústria Alimentària del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

5è Un representant de la Direcció General de Qualitat, Avaluació Ambiental i Medi 
Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

6è Un representant del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

7è Un representant de l’autoritat de gestió de cadascun dels 18 programes de 
desenvolupament rural 2014-2020:

a) Programa de desenvolupament rural d’Andalusia 2014-2020.
b) Programa de desenvolupament rural d’Aragó 2014-2020.
c) Programa de desenvolupament rural del Principat d’Astúries 2014-2020.
d) Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020.
e) Programa de desenvolupament rural de Canàries 2014-2020.
f) Programa de desenvolupament rural de Cantàbria 2014-2020.
g) Programa de desenvolupament rural de Castella-La Manxa 2014-2020.
h) Programa de desenvolupament rural de Castella i Lleó 2014-2020.
i) Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
j) Programa de desenvolupament rural d’Extremadura 2014-2020.
k) Programa de desenvolupament rural de Galícia 2014-2020.
l) Programa de desenvolupament rural de La Rioja 2014-2020.
m) Programa de desenvolupament rural de la Comunitat de Madrid 2014-2020.
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n) Programa de desenvolupament rural Regió de Múrcia 2014-2020.
o) Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Foral de Navarra 2014-

2020.
p) Programa de desenvolupament rural del País Basc 2014-2020.
q) Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
r) Programa nacional de desenvolupament rural 2014-2020.

8è Un representant de la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.

9è Un representant del Ministeri de Treball i de Seguretat Social.
10è Un representant de la Direcció General d’Ordenació Pesquera del Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
11è Un representant de la Direcció General per a la Igualtat en l’Ocupació i contra la 

Discriminació del Ministeri de Treball i de Seguretat Social.
12è Un representant de l’organisme autònom Parcs Nacionals del Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
13è Un representant de l’Institut de la Dona del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 

i Igualtat.
14è Una representació de la Comissió Europea.
15è Un representant de la Xarxa d’Autoritats Ambientals.
16è Un representant de Comissions Obreres (CCOO).
17è Un representant de la Unió General de Treballadors (UGT).
18è Un representant de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
19è Un representant de Cooperatives Agroalimentàries.
20è Un representant de l’Associació Agrària Joves Agricultors (ASAJA).
21è Un representant de Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders 

(COAG).
22è Un representant de la Unió de Petits Agricultors (UPA).
23è Un representant de Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural (REDR).
24è Un representant de Xarxa Estatal de Desenvolupament Rural (REDER).
25è Un representant de la Federació Espanyola d’Indústries de l’Alimentació i 

Begudes (FIAB).
26è Un representant de la Federació Espanyola de Productors-Exportadors de 

Fruites, Hortalisses, Flors i Plantes Vives (FEPEX).
27è Un representant d’Ecologistes en acció.
28è Un representant de WWF/Espanya.
29è Un representant de SEO/Birdlife.
30è Un representant de les organitzacions de dones del món rural no vinculades a 

les organitzacions professionals agràries.
31è Un representant de la Confederació de Silvicultors d’Espanya (COSE).
32è Associació Nacional d’Empreses Forestals (ASEMFO).
33è Un representant de Federació Nacional de Comunitats de Regants 

(FENACORE).
34è Un representant de l’Associació de Propietaris Rurals per a la Gestió Cinegètica 

i la Conservació del Medi Ambient (APROCA).
35è Un representant de l’Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i 

Cartró (ASPAPEL).
36è Un representant de l’Associació d’Empreses Restauradores del Paisatge i del 

Medi Ambient (ASERPYMA).
37è Un representant de la Confederació Espanyola d’Empreses de la Fusta 

(CONFEMADERA).
38è Un representant de les Associacions de Famílies i Dones del Medi Rural 

(AFAMMER).
39è Un representant de la Federació de Dones i Famílies de l’Àmbit Rural (AMFAR).
40è Un representant de la Unió Nacional d’Associacions de Caça (UNAC).
41è Un representant de Fundació Biodiversitat.
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42è Un representant de la Xarxa Espanyola de Formatgeries de Camp i Artesanes 
(ARQUETEX).

43è Un representant de l’Associació Espanyola de Turisme Rural (ASETUR).
44è Un representant de l’Associació de Professionals de Turisme Rural (AUTURAL).
45è Un representant de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials 

(CEOE).
46è Un representant de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa 

(CEPYME).
47è Un representant de l’Associació de Dones del Món Rural (CERES).
48è Un representant de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat 

Física i Orgànica (CERMI/COCEMFE).
49è Un representant de la Confederació de Centres de Desenvolupament Rural 

(COCEDER).
50è Un representant de la Federació d’Associacions de Dones Rurals (FADEMUR).
51è Un representant de la Federació Espanyola de Bestiar Selecte (FEAGAS).
52è Un representant de la Federació Espanyola de la Dona Rural (FEMUR).
53è Un representant de la Federació Espanyola de Professionals de 

Desenvolupament Local (FEPRODEL).
54è Un representant de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada 

(FEDME).
55è Un representant de la Fundació CEPAIM.
56è Un representant de la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente.
57è Un representant de la Fundació Global Nature.
58è Un representant de l’Institut de Qüestions Agràries i Mediambientals (ICAM).
59è Un representant de l’Institut de Desenvolupament Comunitari (IDC).
60è Un representant de Plataforma Rural.
61è Un representant de l’Associació de Forestals d’Espanya (PROFOR).
62è Un representant de la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC).
63è Un representant de la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE).
64è Un representant de la Unió de Centres d’Acció Rural (UNCEAR).
65è Un representant de l’Associació de Centres d’Informació Europea per al Món 

Rural (UrdimbrED).
66è Un representant de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE).
67è Un representant de la Fundació Ecoagroturisme (ECOTUR).
68è Un representant de la Federació Espanyola d’Empreses amb Productes 

Ecològics (FEPECO).

3. Secretari: un subdirector general a designar pel titular de la Direcció General de 
Desenvolupament Rural i Política Forestal del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.
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