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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
12836

Reial decret 1179/2018, de 21 de setembre, pel qual es regulen els fons i
programes operatius de les organitzacions de productors del sector de fruites i
hortalisses.

La regulació essencial específica del sector de fruites i hortalisses dins de l’organització
comuna dels mercats agrícoles es troba als articles 32 i següents del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es
crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els
reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE)
núm. 1234/2007, i al 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.
Així mateix, es van aprovar el Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió, de 13
de març de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, pel que fa als sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i
hortalisses transformades, es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
Europeu i del Consell pel que fa a les sancions que s’han d’aplicar en aquests sectors i es
modifica el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, i el Reglament
d’execució (UE) 2017/892 de la Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual s’estableixen
disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del
Consell en els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades.
Per adaptar la nostra normativa als reglaments esmentats, es va aprovar el Reial
decret 533/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les
organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses.
Posteriorment, i des de l’1 de gener d’aquest any, és aplicable el Reglament (UE)
2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017, pel qual es
modifiquen els reglaments (UE) núm. 1305/2013 relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a
través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), (UE) núm. 1306/2013
sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, (UE)
núm. 1307/2013, 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,
(UE) núm. 1308/2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes
agraris i (UE) núm. 652/2014, pel qual s’estableixen disposicions per a la gestió de les
despeses relatives a la cadena alimentària, la salut animal i el benestar dels animals, i
relatives a la fitosanitat i als materials de reproducció vegetal. Aquest Reglament modifica
certs aspectes dels programes operatius, introduint-hi noves accions de crisi o ampliant-ne
algunes d’aquestes, així com simplificant el procediment de tramitació de l’ajuda financera
nacional, i és necessari aplicar-lo a Espanya mitjançant una nova normativa.
Així mateix, i amb l’aplicació parcialment retroactiva des de l’1 de gener d’aquest any,
són aplicables el Reglament delegat (UE) 2018/1145 de la Comissió, de 7 de juny de 2018,
pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa als sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses
transformades, i el Reglament d’execució (UE) 2018/1146 de la Comissió, de 7 de juny
de 2018, pel qual es modifica el Reglament d’execució (UE) 2017/892 de la Comissió,
de 13 de març de 2017, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell en els sectors de les fruites i
hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades. Tots dos reglaments tenen com a
objectiu desplegar les noves disposicions que estableix el Reglament (UE) 2017/2393 del
Parlament Europeu i del Consell, així com clarificar determinats aspectes de la normativa.
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També s’inclouen en aquest Reial decret uns mínims canvis de millora de redacció
tècnica.
No obstant això, atès que els canvis afecten diversos articles, per seguretat jurídica
s’ha d’aprovar un nou reial decret.
El Reial decret s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Concretament, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que es tracta
de l’instrument més adequat per garantir que la normativa europea s’aplica d’una manera
homogènia a tot el territori nacional, la qual cosa garanteix l’interès general. També
s’adequa al principi de proporcionalitat, atès que no hi ha cap alternativa menys restrictiva
de drets o que imposi menys obligacions als destinataris. Pel que fa als principis de
seguretat jurídica, transparència i eficiència, la norma s’hi adequa atès que és coherent
amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha procurat la participació de les parts interessades
i s’han evitat càrregues administratives innecessàries o accessòries.
En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les
entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 21
de setembre de 2018,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té com a objecte establir la normativa bàsica de l’Estat pel que
fa als fons i els programes operatius de les organitzacions de productors i de les
associacions d’organitzacions de productors, per a l’aplicació al Regne d’Espanya de la
reglamentació de la Unió Europea en aquesta matèria.
2. Aquest Reial decret s’ha d’aplicar a les organitzacions de productors i a les
associacions d’organitzacions de productors reconegudes de conformitat amb el Reial
decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de
les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses.
3. Als efectes del present Reial decret, s’entén per òrgan competent l’òrgan designat
per la comunitat autònoma on radiqui la seu social de l’organització de productors o de
l’associació d’organitzacions de productors.
Article 2.

Definicions i utilització de termes.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, els termes utilitzats en el Reglament (UE)
núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre
el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen
els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE)
núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell, en el 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, en el Reglament (UE)
núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual
es crea l’organització comuna dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments
(CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, en
el Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió i en el Reglament d’execució (UE)
2017/892 de la Comissió tenen el mateix significat quan s’utilitzin en aquest Reial decret.
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2. Així mateix, als efectes d’aquest Reial decret s’estableixen les definicions següents:
a) «Programa operatiu»: conjunt de mesures, accions i actuacions, establert en virtut
de l’article 33 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
b) «Actuació»: conjunt d’inversions i conceptes de despesa en què es pot dividir una
acció, definida a l’article 2.g) del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
c) «Inversions i conceptes de despesa»: unitats identificables físicament i
pressupostàriament en què es pot dividir una actuació.
CAPÍTOL II
Valor de la producció comercialitzada
Article 3.

Càlcul.

1. El valor de la producció comercialitzada d’una organització de productors o d’una
associació d’organitzacions de productors a què fa referència l’article 22 del Reglament
delegat (UE) núm. 2017/891 s’ha de calcular segons el que estableix l’annex I d’aquest
Reial decret.
2. En virtut del que disposa l’article 22.3 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891,
es pot incloure el valor dels subproductes en el valor de la producció comercialitzada.
3. Per tal d’evitar el doble còmput en els casos de membres que abandonin o
s’incorporin a l’organització de productors o a l’associació d’organitzacions de productors
no transnacionals a què fa referència l’article 22.1 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891 i en aplicació de l’article 23.3 d’aquest Reglament, el valor de la producció
comercialitzada s’ha d’obtenir de la comptabilitat de l’organització de productors o
l’associació d’organitzacions de productors, inclòs el valor de les quantitats efectivament
comercialitzades i comptabilitzades dels membres productors durant el temps que hagin
estat a l’organització o associació en el període de referència.
En cas de productors que s’incorporin per primera vegada a una organització de
productors o associació d’organitzacions de productors, el valor de la producció
comercialitzada d’aquests productors s’ha d’afegir al de l’organització de productors o
associació d’organitzacions de productors i s’ha de calcular com el valor real de la
producció comercialitzada facturada durant el període de referència, que estableix
l’article 4 d’aquest Reial decret, de l’organització de productors. En cas que no es disposi
del valor en el període de referència esmentat, s’ha de calcular en un període de dotze
mesos consecutius dins dels tres anys anteriors a la presentació del programa operatiu o
la corresponent anualitat del fons operatiu.
També es pot incloure el valor real de la producció comercialitzada facturada per
productors que hagin pertangut a una organització de productors o associació
d’organitzacions de productors sempre que l’autoritat competent hagi comprovat que no hi
ha un doble còmput en virtut de l’article 22.1 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
En cas que l’organització de productors o l’associació d’organitzacions de productors
sigui transnacional, en aplicació de l’article 23.2 i 3 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891, el valor de la producció comercialitzada durant el període de referència
s’ha de calcular tenint en compte els membres d’aquesta organització o associació a 1 de
gener de l’any pel qual se sol·licita l’ajuda.
4. En desplegament del que disposa l’article 22.8.b) del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891, per al càlcul del límit mínim del 90% del capital de la filial també es poden
considerar les participacions dels membres productors de les organitzacions de productors
o de les associacions d’organitzacions de productors en les condicions que preveu
l’article 22.8.b) esmentat.
5. En el cas d’aplicació de l’article 23.4 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891
l’organització de productors ha de presentar la justificació de la reducció de la producció
d’acord amb el que especifica el punt 4 de l’apartat B) de l’annex II d’aquest Reial decret.
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Període de referència.

El període de referència que esmenta l’article 23.1 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891, sobre el qual es determina el valor de la producció comercialitzada, és
l’últim període anual comptable finalitzat abans de l’1 d’agost de l’any en què s’efectua la
comunicació de l’import del fons operatiu.
CAPÍTOL III
Fons operatius
Article 5.

Gestió.

En compliment de l’article 24 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, la gestió
dels fons operatius s’ha de dur a terme mitjançant comptes financers gestionats per
l’organització de productors o associació d’organitzacions de productors en què la
comptabilització de cada operació s’efectuï de tal manera que cada assentament
comptable de despeses i ingressos, inclosos, si s’escau, pagaments i abonaments relatius
als fons operatius, es pugui identificar.
Els pagaments i abonaments al fons operatiu es poden fer mitjançant una de les dues
alternatives següents:
a) Mitjançant un compte bancari, únic i exclusiu per a la gestió del fons operatiu. En
aquest cas, s’admeten les regularitzacions en aquest compte corresponents a les següents
accions, actuacions, inversions o conceptes de despesa que estableix l’annex III del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891:
1r Costos específics de l’apartat 1.
2n Despeses de personal de la lletra b) de l’apartat 2.
b) Mitjançant comptes bancaris no exclusius per al fons operatiu. En aquest cas, els
moviments d’ingressos i despeses del fons operatiu els ha d’auditar un auditor de comptes
inscrit com a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes, dependent de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, o en un altre registre equivalent comunitari. L’abast de
l’informe de l’auditor s’ha d’ajustar al que estableix l’article 25.2 d’aquest Reial decret.
Article 6.

Constitució i finançament.

A l’efecte del compliment del que disposa l’article 25.2 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891, la constitució dels fons operatius, així com la seva forma de finançament,
l’ha d’aprovar, anualment i abans de la data que estableix l’article 8 d’aquest Reial decret,
l’assemblea general de l’entitat, o l’òrgan equivalent de la secció, si l’entitat està
organitzada en seccions, o un òrgan equivalent, segons la personalitat jurídica de
l’organització de productors o associació d’organitzacions de productors.
Les aportacions al fons operatiu s’han de fer durant el període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de l’anualitat en qüestió, llevat de casos degudament justificats
segons el parer de l’autoritat competent.
En cas de finançament d’inversions en més d’una anualitat en virtut de l’article 13.2
d’aquest Reial decret, les aportacions al fons operatiu s’han de fer en cadascuna de les
anualitats en què es finança la inversió. Així mateix, també s’hi han d’incloure les quantitats
a preu fet.
Article 7.

Informació i documentació que s’ha de presentar anualment.

Les organitzacions de productors i les associacions d’organitzacions de productors
amb programa operatiu en execució, tal com estableixen l’article 26 del Reglament delegat
(UE) núm. 2017/891 i l’article 6 del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892, han de
comunicar anualment a l’òrgan competent com a molt tard el 15 de setembre, si s’escau,
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al mateix temps que presenten els projectes de programes operatius o les sol·licituds de
modificació d’aquests per a l’anualitat següent, la informació i la documentació que conté
l’annex II d’aquest Reial decret.
CAPÍTOL IV
Programes operatius
Article 8.

Presentació.

Els projectes 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, els han
de presentar per a la seva aprovació les organitzacions de productors o les associacions
d’organitzacions de productors davant l’òrgan competent, com a molt tard el 15 de
setembre de l’any anterior al de l’inici de la seva aplicació segons el que estableix l’article 6
del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892.
Si l’òrgan competent de la comunitat autònoma així ho estableix, la presentació s’ha de fer
a través de l’aplicació «Gestió de programes operatius» del Fons Espanyol de Garantia Agrària.
També són vàlides altres aplicacions creades a aquest efecte per les comunitats autònomes.
Article 9.

Format i contingut.

1. La presentació dels projectes de programes operatius s’ha de fer en un document
únic, ajustat al contingut mínim que estableix l’annex III d’aquest Reial decret; i s’han
d’acompanyar, almenys, de la documentació que consta a l’annex esmentat.
2. En virtut del que disposa l’article 23 del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892,
per procedir a l’aprovació dels projectes de programes operatius i al pagament de l’ajuda
financera de la Unió Europea que estableix l’article 34 del Reglament (UE) núm. 1308/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, els òrgans competents
han de verificar que els programes operatius contenen els elements que indiquen l’article 4
del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892, l’annex III d’aquest Reial decret i, en
particular, que:
a) Tinguin una durada entre tres i cinc anys, tal com estableix l’article 33.1 del
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013.
b) Estiguin aprovats per l’assemblea general de l’entitat, o l’òrgan equivalent de la
secció si l’entitat esmentada està organitzada en seccions, o per un òrgan equivalent,
segons la personalitat jurídica de l’organització de productors o associació d’organitzacions
de productors.
c) Les mesures, les accions, les actuacions, les inversions i el concepte de despesa
compleixin les condicions de subvencionalitat que estableix l’annex IV d’aquest Reial
decret i anualment el seu calendari de finançament compleixi els límits màxims de
despeses que preveu l’annex IV d’aquest Reial decret, així com el que s’estableix en els
aspectes mediambientals a què es refereix l’article 33.5 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, amb
les corresponents obligacions establertes a les directrius nacionals per a l’elaboració dels
plecs de condicions referents a les accions mediambientals, i el que s’estableix en matèria
de compliment d’objectius que recull l’article 33.1.
Les obligacions que estableix l’article 33.5 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, són:
1r De compliment anual si s’opta per l’obligació que estableix la lletra a) de l’article
esmentat.
2n De compliment en el marc del programa operatiu si s’opta per l’obligació que
estableix la lletra b) de l’article esmentat, amb l’aplicació, si s’escau, de l’article 61.6 del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
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En aplicació de l’article 33.2 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, en el cas dels
programes operatius de les associacions d’organitzacions de productors, el límit per a la
mesura de prevenció i gestió de crisis que estableix l’article 33.3 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s’ha de
calcular per a cadascuna de les organitzacions de productors que siguin membre de
l’associació d’organitzacions de productors.
d) Les accions, les actuacions, les inversions i els conceptes de despesa
subvencionables en el marc dels programes operatius es poden dur a terme en les
ubicacions a què es refereix l’article 31.7 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 i en
les que no exclou l’apartat 19 de l’annex II del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
3. En cas d’aplicació de l’article 35 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, el programa
operatiu ha d’incloure així mateix l’ajuda financera nacional en les condicions que estableix
l’article 52 del Reglament (UE) 2017/891.
4. En virtut de l’article 29 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, durant les
anualitats 2019 i 2020 no es poden incloure actuacions de la mesura 1 de l’annex IV
d’aquest Reial decret en els programes operatius que comportin un increment de la
producció de préssec, nectarina, paraguaià, nectarina plana i préssec pla. No obstant això,
de manera motivada, l’autoritat competent pot fer excepcions per àmbits geogràfics,
productes o varietats a aquesta prohibició. Per a això han de trametre un certificat a la
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris que justifiqui que per als productes o
les varietats exceptuades no es requereixen mesures excepcionals.
Article 10.

Relació amb els programes de desenvolupament rural.

1. Les salvaguardes, les disposicions i els controls per evitar el doble finançament
d’una mateixa acció o operació amb càrrec als programes de desenvolupament rural i als
programes operatius són els que estableixen els programes de desenvolupament rural de
les comunitats autònomes per al període 2014-2020, en compliment de l’article 30.1 del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
2. Les organitzacions de productors o associacions d’organitzacions de productors
que siguin beneficiàries de la mesura 9 del Programa nacional de desenvolupament rural
o del programa de desenvolupament rural de la comunitat autònoma corresponent poden
executar un programa operatiu durant el mateix període sempre que l’autoritat competent
s’asseguri que per a una mateixa acció només es rep ajuda per una de les dues línies.
Article 11. Finançament de retirades i d’operacions de collita en verd i no-collita.
1. L’import del fons operatiu destinat al finançament de retirades que compleixin el
que estableix l’acció 6.1 de l’annex IV d’aquest Reial decret en desplegament de
l’article 46.1 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 ha de tenir en compte els imports
d’ajuda següents, que inclouen tant la participació de la Unió Europea com la contribució
de l’organització de productors:
a) En el cas de productes inclosos en l’annex IV del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891: les quanties que fixa l’annex.
b) En el cas de productes no inclosos en aquest annex IV: les quanties que fixa
l’annex V d’aquest Reial decret calculades segons el que estableix l’article 45.1 del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
En cas que l’organització de productors hagi rebut ingressos procedents de tercers pels
productes retirats, aquests ingressos s’han de deduir de les quanties que indiquen els apartats
a) i b) anteriors, en compliment de l’article 45.1 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
2. En virtut de l’article 46.2 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, si el producte
retirat té com a destinació la distribució gratuïta, les organitzacions i institucions caritatives
poden sol·licitar als destinataris finals una contribució, amb la sol·licitud prèvia a l’òrgan
competent i l’autorització d’aquest.
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Es pot admetre el pagament en espècie per part dels beneficiaris finals als
transformadors sempre que ho hagi autoritzat el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
quan aquest pagament compensi exclusivament els costos de transformació i no es
produeixi una distorsió de la competència entre les indústries en qüestió i sempre que
l’òrgan competent s’asseguri que el producte transformat es destina realment al consum
per part dels destinataris esmentats.
3. En cas que es detectin irregularitats en virtut de l’article 64 del Reglament delegat
(UE) núm. 2017/891, en desplegament de l’apartat b) de l’article esmentat, s’ha d’abonar
el valor del producte en qüestió, així com l’ajuda al transport que estableix l’article 16 del
Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892 i l’ajuda per selecció i envasament que
estableix l’article 17 del mateix Reglament.
4. L’import del fons operatiu destinat al finançament de les operacions de no-collita o
collita en verd que compleixin el que estableix l’annex IV d’aquest Reial decret per a
l’acció 6.2, en desplegament de l’article 49.a) del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891,
ha de tenir en compte que els imports de la Unió Europea, com la contribució de
l’organització de productors, no poden superar les quanties màximes per hectàrea que fixa
l’annex VI d’aquest Reial decret sobre la base de l’article 48.4 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891, que inclouen tant la participació de la Unió Europea com la contribució de
l’organització de productors.
Article 12. Condicions d’aplicació de l’ajuda per pal·liar els costos administratius derivats
de la constitució de fons mutuals i per a la reposició d’aquests.
L’ajuda per pal·liar els costos administratius derivats de la constitució de fons mutuals
i per a la reposició d’aquests ha de respectar les disposicions que estableixen els
articles 33.3.d) del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell
i 40 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
Article 13. Període de manteniment de les inversions dels programes operatius, i
finançament d’aquestes en més d’una anualitat.
1. En desplegament del segon paràgraf de l’article 31.5 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891, el període durant el qual les inversions efectuades en els programes
operatius han de seguir pertanyent al beneficiari i estar en possessió seva és de cinc anys
des de la data d’adquisició, tal com estableix l’article 71.1 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, i pel qual s’estableixen
disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons
Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga
el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, a excepció de les inversions el finançament
de les quals s’efectuï durant més de cinc anys, cas en què el període de manteniment ha
de ser coincident amb el del finançament.
No obstant això, en el cas de les inversions relatives a plàstics o malles d’ús plurianual,
inclosos en les actuacions 1.1.4, 1.1.5, i plançons de l’actuació 1.2.3, els envasos i palets
de camp de l’actuació 3.1.4 i el substrat reciclable de l’actuació 1.1.4, establertes en
l’annex IV d’aquest Reial decret es pot admetre un període inferior a cinc anys.
2. El finançament de les inversions es por efectuar al llarg d’una o diverses anualitats
del programa operatiu, fins i tot al llarg d’una o diverses anualitats del programa operatiu
següent, sempre que es faci en un únic import o en trams aprovats en el programa operatiu
per l’òrgan competent en les condicions que estableix l’article 31.6 del Reglament delegat
(UE) núm. 2017/891 sobre la base d’una lògica financera validada per l’autoritat competent.
El finançament s’ha d’efectuar de manera continuada en el nombre d’anys en què es
periodifiqui la inversió, sense deixar anys intermedis en què no es financi.
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En virtut de l’article esmentat, els trams es poden modificar únicament a la baixa i en
els casos següents:
a) Inclusió de la mesura 6 de l’annex IV d’aquest Reial decret, o bé accions,
actuacions, inversions o conceptes de despesa enquadrats en aquesta mesura.
b) Disminució del valor de la producció comercialitzada.
c) Disminució del grau d’execució del fons operatiu fins al 60 per cent.
d) L’import executat de la inversió sigui inferior al pressupostat inicialment.
No obstant això, la disminució del tram esmentada no es pot recuperar en altres
anualitats del programa operatiu.
Article 14. Programes operatius presentats per organitzacions de productors resultants
d’una fusió.
1. Es poden beneficiar de l’increment d’ajuda financera de la Unió Europea que
estableix la lletra d) de l’article 34.3 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, els programes operatius presentats
per organitzacions de productors resultants d’una fusió, tal com la defineix l’article 3.2 del
Reial decret 532/2017, de 26 de maig, tant els estrictament nous com els fusionats
mitjançant una modificació per a una anualitat no començada o durant l’anualitat en curs.
2. Així mateix, en virtut de l’article 15.2 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891,
els programes operatius de les organitzacions de productors resultants d’una fusió es
poden seguir executant en paral·lel fins a la seva finalització, sempre que es justifiqui
degudament en la sol·licitud.
De la mateixa manera, en cas d’integració d’organitzacions de productors, l’organització
de productors resultant ha d’assumir els drets i les obligacions de les organitzacions de
productors integrades. Aquesta organització de productors pot executar els programes
operatius en paral·lel i separadament fins a l’1 de gener de l’any següent a la integració,
sempre que es justifiqui degudament a la sol·licitud, o fusionar els programes operatius
des del moment de la integració. Són aplicables els articles 15 i 16 d’aquest Reial decret,
de manera que això ho ha d’autoritzar expressament l’autoritat competent de la comunitat
autònoma.
3. El valor de la producció comercialitzada en el cas de fusió d’organitzacions de
productors, o d’integració, s’ha de calcular d’acord amb el que estableix l’apartat 6 de
l’annex I d’aquest Reial decret.
Article 15. Modificacions dels programes operatius relatives a anualitats no començades.
1. En virtut del que disposa l’article 34.1 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891
cada any les organitzacions de productors o les associacions d’organitzacions de productors
poden sol·licitar davant l’òrgan competent, com a molt tard el 15 de setembre de l’any anterior,
les modificacions que s’apliquin a partir de l’1 de gener de l’any següent. Per a això, l’òrgan
competent ha d’adoptar una decisió sobre aquestes com a molt tard el 15 de desembre de
l’any anterior o el 20 de gener de l’any en qüestió per raons degudament justificades.
Si l’òrgan competent de la comunitat autònoma així ho estableix, la sol·licitud
esmentada s’ha d’efectuar a través de l’aplicació «Gestió de programes operatius» del
Fons Espanyol de Garantia Agrària. També són vàlides altres aplicacions creades a aquest
efecte per les comunitats autònomes.
2. En virtut del que disposa l’article 34.1 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891,
les modificacions que pot aprovar l’òrgan competent són les següents:
a) Inclusió i supressió de mesures, accions, actuacions, inversions o conceptes de
despesa.
b) Ampliació de la durada del programa fins a un total de cinc anys.
c) Reducció de la durada del programa, subjecta al fet que la durada total sigui, com
a mínim, de tres anys.
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d) Canvis d’ubicació o de titulars, així com inclusió de nous titulars, de les inversions
o actuacions aprovades.
No es considera canvi d’ubicació la modificació que es faci en la identificació SIGPAC
de la parcel·la ni la modificació que es faci dins d’un programa operatiu en la identificació
SIGPAC de la parcel·la en qüestió.
e) Avançament o retard de l’execució de les accions, actuacions, inversions o
conceptes de despesa aprovats, cas en què es pot avançar o endarrerir el finançament
consegüentment.
f) En cas que l’organització de productors hagi decidit finançar inversions en més
d’una anualitat, reducció dels trams de conformitat amb el que estableix l’article 13.2
d’aquest Reial decret.
g) Variació dels pressupostos aprovats.
h) Forma de finançament o gestió dels fons operatius, inclòs, si s’escau, el canvi de
compte bancari específic.
i) Increment del percentatge de finançament de la Unió Europea del 50 al 60 per cent
si es dona algun dels casos que preveu l’article 34.3 del Reglament (UE) núm. 1308/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
j) Fusió de programes operatius en execució, motivada per:
1r La fusió d’organitzacions de productors, tal com la defineix l’article 3.2 del Reial
decret 532/2017, de 26 de maig, o la integració d’organitzacions de productors.
2n El reconeixement d’una entitat de segon grau o ulterior com a organització de
productors, precedit de la pèrdua de la qualificació d’organització de productors de les entitats
associades a la de segon grau o ulterior i de totes menys una en cas de fusions o integracions.
k) Qualsevol modificació amb la finalitat d’adaptar-se a canvis en les directrius
nacionals per a accions mediambientals, que preveuen l’annex IV d’aquest Reial decret, el
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, o el Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892.
3. Les sol·licituds de modificacions s’han d’acompanyar, com a mínim, de la
documentació que conté l’annex VII d’aquest Reial decret.
Article 16.

Modificacions dels programes operatius durant l’anualitat en curs.

1. Com a aplicació de l’article 34.2 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891,
durant l’any en curs, les organitzacions de productors o associacions d’organitzacions de
productors poden efectuar un màxim d’una comunicació de modificacions cada dos mesos
naturals comptats des del començament de l’anualitat, excepte les que estableixen les
lletres j) i k) de l’apartat 2 d’aquest article, que afectin l’anualitat del programa esmentada,
sempre que es compleixin les condicions que estableix l’apartat 3 d’aquest article i que el
fons operatiu resultant sigui com a mínim el 60% de l’aprovat inicialment i com a màxim
el 125% de l’aprovat inicialment.
Si l’òrgan competent de la comunitat autònoma així ho estableix, aquesta comunicació
bimestral de modificacions s’ha d’efectuar a través de l’aplicació «Gestió de programes
operatius» del Fons Espanyol de Garantia Agrària i pot ser acumulativa. També són vàlides
altres aplicacions creades a aquest efecte per les comunitats autònomes.
2. Les modificacions que estableix l’apartat 1 d’aquest article poden ser les següents:
a) Execució parcial de l’anualitat del programa operatiu; això implica deixar de dur a
terme totalment o parcialment alguna de les mesures, accions, actuacions, inversions o
conceptes de despesa aprovats, sempre que amb el programa operatiu resultant es
compleixin els mateixos requisits que es van exigir per a la seva aprovació, i que el fons
operatiu aprovat i finançat sigui igual o, sobre la base de la lletra c) de l’article 34.2 del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, superior al 60 per cent de l’aprovat inicialment.
b) Avançament o retard de l’execució de les accions o actuacions amb inversions o
conceptes de despesa aprovats, cas en què es pot avançar o endarrerir el finançament
consegüentment.
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c) Quan l’organització de productors hagi decidit finançar inversions en més d’una
anualitat reducció dels trams de conformitat amb el que estableix l’article 13.2 d’aquest
Reial decret.
d) Variació del pressupost de les inversions o conceptes de despesa aprovats.
e) Canvis d’ubicació o de titulars, així com inclusió de nous titulars o ubicacions,
d’inversions o actuacions aprovades.
No es considera canvi d’ubicació la modificació que es faci en la identificació SIGPAC
de la parcel·la ni la modificació que es faci dins d’un programa operatiu en la identificació
SIGPAC de la parcel·la en qüestió.
f) Forma de finançament o la gestió del fons operatiu, inclòs, si s’escau, el canvi de
compte bancari específic.
g) Increment de l’import del fons operatiu dins del límit del 25 per cent de l’aprovat
inicialment, sempre que no se superi el límit màxim d’ajuda de la Unió Europea per la
constitució del fons, que estableix l’article 34.2 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, i
tenint en compte les condicions que estableixen les lletres b) i d) d’aquest apartat.
Les organitzacions de productors o les associacions d’organitzacions de productors
poden ampliar les inversions o els conceptes de despesa previstos per a la seva execució
en l’any, i avançar els previstos per a anys posteriors, sempre que es respectin els límits i
les condicions que estableix el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i
del Consell, de 17 de desembre de 2013.
h) Fusió de programes operatius en execució, motivada per:
1r La fusió, tal com la defineix l’article 3.2 del Reial decret 532/2017, de 26 de maig,
o la integració d’organitzacions de productors.
2n El reconeixement d’una entitat de segon grau o ulterior com a organització de
productors, precedit de la pèrdua de la qualificació d’organització de productors de les
entitats associades a la de segon grau o ulterior, i de totes menys una en el cas de fusions
o integracions.
En cas que s’apliqui aquest apartat, l’import del nou fons operatiu està limitat a la suma
dels fons operatius aprovats inicialment a les entitats esmentades, i es pot incrementar en
un 25 per cent, en aplicació de l’últim paràgraf de l’article 34.2 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891.
i) Inclusió i supressió d’inversions o conceptes de despesa dins del marc d’actuacions
aprovades per a l’anualitat en qüestió de la qual se sol·licita aquesta modificació. No es
considera modificació el canvi de les característiques tècniques d’una determinada
inversió, però sí que es considera modificació el canvi de finalitat d’una inversió.
j) Inclusió de la mesura, les accions, les actuacions i les inversions o els conceptes
de despesa dels que estableix la mesura 6 de l’annex IV d’aquest Reial decret, per a
prevenció i gestió de crisis, i de les accions i actuacions que recullen les directrius
nacionals per a accions mediambientals.
k) Qualsevol modificació duta a terme amb la finalitat d’adaptar-se a canvis en les
directrius nacionals per a accions mediambientals, que preveuen l’annex IV d’aquest Reial
decret, el Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 o el Reglament d’execució (UE)
núm. 2017/892, l’any en què aquestes modificacions s’hagin introduït.
En el cas de les directrius nacionals per a accions mediambientals, les modificacions
es poden fer a partir de la data d’aprovació per la Comissió Europea de la nova versió.
l) Substitució d’una actuació per una altra dins de la mateixa acció, quan una actuació
no es pugui portar a terme per circumstàncies excepcionals alienes a l’organització de
productors.
m) Addició de l’ajuda financera nacional en aplicació de l’article 34 del Reglament
delegat (UE) núm. 2017/891.
3. Les modificacions contingudes a les lletres a), b), c), d), g) i i) de l’apartat anterior
que suposin la supressió d’inversions o conceptes de despesa es poden dur a terme sense
cap autorització prèvia, sempre que l’organització de productors les comuniqui a l’òrgan
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competent com a molt tard juntament amb la comunicació bimestral que estableix el primer
paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article.
Les modificacions recollides a la lletra i) de l’apartat anterior que suposin la inclusió de
noves inversions o conceptes de despesa, i a les lletres e), f), h), j), k), l) i m) del mateix apartat,
necessiten l’aprovació prèvia de l’òrgan competent, i, per tant, se n’ha de sol·licitar l’aprovació
abans de la seva execució, per a la qual cosa s’admet el fax o qualsevol mitjà electrònic, i s’han
d’especificar, si s’escau, les accions el pressupost de les quals es pugui veure reduït.
Les modificacions que recull la lletra i), una vegada s’hagin aprovat, no poden ser
objecte d’una nova modificació d’inclusió o supressió durant l’anualitat en curs.
4. A més de les comunicacions i les sol·licituds esmentades en l’apartat anterior, les
organitzacions de productors o les associacions d’organitzacions de productors han
d’efectuar una comunicació resum amb totes les modificacions del programa i del fons
operatiu dutes a terme en virtut d’aquest article, com a molt tard el 25 de novembre de
l’any en curs, davant l’òrgan competent. No obstant això, les modificacions relatives a la
mesura 6 de l’annex IV d’aquest Reial decret es poden comunicar fins al 28 de desembre.
L’òrgan competent ha d’adoptar una decisió sobre aquestes, en els casos que
correspongui, com a molt tard el 20 de gener de l’any següent.
5. Les sol·licituds de modificacions s’han d’acompanyar, almenys, de la documentació
que conté l’annex VII d’aquest Reial decret.
Article 17. Decisió sobre les modificacions dels programes operatius recollides en els
articles 15 i 16.
1. Per tal que les modificacions sol·licitades puguin ser aprovades per l’òrgan
competent, s’han de complir les condicions següents:
a) Haver estat presentades en els terminis establerts per a això.
b) El programa resultant, una vegada incloses les modificacions, ha de complir el que
estableix l’article 33 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013.
c) Ser aprovades per l’assemblea general de l’entitat, o l’òrgan equivalent de la
secció si l’entitat esmentada està organitzada en seccions, o un òrgan similar competent
de l’organització de productors o de l’associació d’organitzacions de productors, o per
l’òrgan en què aquesta hagi delegat aquesta funció, i reflectir explícitament les
modificacions en una acta de l’òrgan corresponent.
d) Les modificacions que preveu la lletra h) de l’article 15.2 d’aquest Reial decret, i la
lletra f) de l’article 16.2 d’aquest Reial decret, requereixen obligatòriament l’aprovació
prèvia de l’assemblea general de l’organització de productors o de l’associació
d’organització de productors, o l’òrgan equivalent de la secció si l’entitat està organitzada
en seccions, o un òrgan equivalent en funció de la seva personalitat jurídica.
e) Anar acompanyades, almenys, de la documentació i la informació que conté
l’annex VII d’aquest Reial decret.
2. En el cas de les modificacions durant l’any en curs que exigeixin una autorització
prèvia, la decisió s’ha d’adoptar dins dels quinze dies naturals següents a la recepció de la
sol·licitud. L’absència d’aquesta decisió suposa que queda aprovada, sempre que es
compleixi el que disposa l’article 16 d’aquest Reial decret i que:
a) L’import del fons operatiu després de la introducció de totes les modificacions
presentades no superi un 25 per cent de l’aprovat inicialment.
b) Es respectin els límits que estableix l’article 34 del Reglament (UE) núm. 1308/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
c) El fons operatiu resultant sigui igual o superior al 60 per cent aprovat inicialment,
en virtut de la lletra c) de l’article 34.2 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
d) Les noves inversions, conceptes de despeses, accions o actuacions introduïdes
siguin elegibles d’acord amb el que recull l’annex IV d’aquest Reial decret i del Reglament
delegat (UE) núm. 2017/891.
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Article 18. Recuperació de les inversions, o el seu valor residual, efectuades en les
instal·lacions de membres productors que siguin baixa en les organitzacions de
productors.
1. Si un membre productor que ha efectuat inversions en la seva explotació o en les
seves instal·lacions dins del marc d’un programa operatiu d’una organització de productors
és baixa en aquesta ha de reemborsar a aquesta organització de productors, en virtut del
segon paràgraf de l’article 31.7 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, les inversions
esmentades o el valor residual d’aquestes, calculat segons el que estableix l’apartat D).5è
de l’annex III d’aquest Reial decret.
En compliment de l’esmentat segon paràgraf de l’article 31.7 del Reglament delegat
(UE) núm. 2017/891, les organitzacions de productors, en el moment de la presentació del
compte justificatiu que esmenta l’article 25 d’aquest Reial decret, han de comunicar, si
s’escau, dels membres productors que siguin baixa en l’organització de productors durant
l’anualitat anterior, els que hagin efectuat inversions en les seves explotacions, les
inversions o el valor residual d’aquestes, i els imports recuperats per l’organització de
productors corresponents a aquests conceptes. Aquests imports han de tenir la destinació
següent:
a) El 50 per cent ha de quedar a disposició de l’organització de productors en qüestió
i s’ha d’afegir al seu fons operatiu. No obstant això, en els casos en què la contribució al
fons operatiu per a aquestes inversions en qüestió l’hagi fet el mateix membre que és
baixa, l’organització de productors pot establir la no devolució d’aquest 50 per cent.
b) El 50 per cent restant l’ha de reintegrar l’organització de productors a l’organisme
pagador que preveu el Reial decret 2320/2004, de 17 de desembre, pel qual es regulen
determinades competències en relació amb l’ajuda econòmica comunitària a les
organitzacions de productors que constitueixin un fons operatiu, en concepte de devolució
d’ajuda de la Unió Europea.
2. L’òrgan competent s’ha d’assegurar que l’organització de productors recuperi les
inversions o el seu valor residual.
3. Com a excepció al que disposa l’apartat 1 d’aquest article, i en aplicació del tercer
paràgraf de l’article 31.7 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, es permet que no es
produeixi la recuperació esmentada en els casos següents:
a) Si el membre productor que abandona l’organització de productors s’associa a una
altra organització de productors.
b) Si el membre productor que és baixa en l’organització de productors transfereix la
seva explotació on va fer la inversió a un titular membre productor d’una organització de
productors.
CAPÍTOL V
Programes operatius parcials d’associacions d’organitzacions de productors
Article 19.

Presentació.

1. En aplicació de l’article 32 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, una
associació d’organitzacions de productors pot presentar també programes operatius
parcials, sempre que aquests programes els hagi aprovat l’assemblea general de
l’associació d’organitzacions de productors, o de la secció si està organitzada en seccions,
o un òrgan equivalent, segons quina sigui la seva personalitat jurídica.
S’entén per programa operatiu parcial 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 suposin només una part de les contingudes en els
programes operatius individuals de les organitzacions de productors, i que hagi d’executar
l’associació d’organitzacions de productors.
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2. Aquests programes s’han de presentar davant l’òrgan competent, en el termini que
preveu l’article 8, ajustats, mutatis mutandis, a l’annex VIII, i els és aplicable el que disposa
aquest Reial decret per a les mesures, accions, actuacions, inversions, i conceptes de
despesa dels programes operatius de les organitzacions de productors.
3. 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, en què han d’especificar
i quantificar les mesures i les accions del programa de l’associació d’organitzacions de
productors, i hi han d’indicar l’associació d’organitzacions de productors que les ha
d’executar. Tanmateix, no és necessari que s’acompanyin de la documentació completa
corresponent a aquestes, que ha de presentar l’associació d’organitzacions de productors.
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 9.2.c), excepte
pel que fa a objectius i aspectes mediambientals, i els límits màxims de despeses que
preveu l’annex IV d’aquest Reial decret, i 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.
5. Així mateix, les organitzacions de productors membres de les associacions
d’organitzacions de productors que presentin un programa operatiu parcial han d’incloure
en el sistema informàtic que defineix l’article 23 del Reial decret 532/2017, de 26 de maig,
quines accions del seu programa operatiu executa l’associació d’organitzacions de
productors i el nom d’aquesta.
Article 20.

Finançament.

1. Els programes operatius parcials de les associacions d’organitzacions de
productors s’han de finançar amb aportacions de tots els membres d’aquestes que es
beneficiïn de les mesures que continguin els programes esmentats. No obstant això, en
aplicació de l’article 32.1 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 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. 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 pels òrgans competents per a cada anualitat.
3. A l’efecte de finançar els seus programes operatius parcials, les associacions
d’organitzacions de productors han de constituir un fons econòmic amb les aportacions
dels seus membres, que s’ha de gestionar segons el que estableix l’article 5 d’aquest Reial
decret per als fons operatius de les organitzacions de productors o de les associacions
d’organitzacions de productors amb programa operatiu total i fons operatiu.
4. Com a molt tard el 15 de setembre de cada any, les associacions d’organitzacions
de productors han de comunicar a l’òrgan competent l’import 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.
Article 21.

Modificacions dels programes operatius parcials.

Les modificacions dels programes operatius parcials de les associacions
d’organitzacions de productors es regeixen per:
a) En el cas de modificacions per a anualitats no començades, s’han d’aplicar mutatis
mutandis els articles 15 i 17.
b) En el cas de modificacions durant l’any en curs, s’han d’aplicar mutatis mutandis
els articles 16 i 17.
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Article 22. Decisió per part de l’òrgan competent sobre els programes operatius parcials
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 molt tard l’1 de desembre de l’any de la seva presentació, segons el que disposa
l’article 33 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
Aquesta decisió s’ha de tenir en compte per a l’aprovació dels programes operatius, o
les seves modificacions, de les organitzacions de productors membres per part dels
corresponents òrgans competents. A aquests efectes, les decisions esmentades s’han de
remetre, alhora que a les associacions d’organitzacions de productors, a aquests òrgans.
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, sigui
d’aprovació, la resolució corresponent ha de contenir, almenys:
a) Un quadre resum per mesures, amb les accions, actuacions, inversions i conceptes
de despesa de cada una, en què s’indiquin el seu cost, el seu calendari de finançament, el
titular, i si s’escau, el lloc d’ubicació.
b) L’import total del cost de l’execució del programa per a l’any següent i la forma de
finançament d’aquest, en què s’indiquin en una relació: tots els membres de l’associació
d’organitzacions de productors, el nom de cada un d’aquests, el seu número d’identificació
fiscal, si és organització de productors o no, 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 de la Unió Europea 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. Posteriorment a 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 els fons operatius de les organitzacions
de productors membres d’aquesta, i a les seves resolucions han d’indicar 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 en curs, de manera que es mantinguin en la resta de programes
operatius individuals els imports previstos inicialment de participació en el programa de
l’associació d’organitzacions de productors.
Article 23.

Sol·licitud de l’ajuda en cas de 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 o
bé les organitzacions de productors membres, davant l’òrgan competent on radiqui la seu
social d’aquestes.
2. Les associacions d’organitzacions són les que han de presentar el compte
justificatiu corresponent que esmenta l’article 25, relatiu al programa operatiu parcial,
davant l’òrgan competent.
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CAPÍTOL VI
Ajudes
Article 24.

Sol·licituds d’ajuda.

1. Les sol·licituds d’ajuda que poden presentar les organitzacions de productors o les
associacions d’organitzacions de productors, referides a un fons operatiu concret, per
l’execució d’aquest en el període que estableix l’article 7 del Reglament d’execució
(UE) 2017/892 de la Comissió, de 13 de març de 2017, davant l’òrgan competent poden ser:
a) Els avançaments de la part d’ajuda corresponent a les despeses previsibles
encara no efectuades que regulen els articles 35 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891 i 11 del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892 s’han de presentar el
gener, maig i setembre sobre una base quadrimestral, no poden suposar menys d’un 20
per cent de l’ajuda del fons operatiu aprovat i s’han d’haver aportat les contribucions
financeres dels membres o de la mateixa organització de productors, o de tots dos, o les
contribucions financeres dels membres en cas de les associacions d’organitzacions de
productors, corresponents al fons operatiu.
En cas que s’hagin percebut avançaments sobre un fons operatiu prèviament, aquests
s’han d’haver gastat realment, així com les contribucions corresponents de l’organització
de productors, abans de procedir a la concessió d’un nou avançament. En cas contrari és
aplicable l’article 67 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
b) Els pagaments parcials d’ajuda corresponent a imports ja aprovats i gastats, que
regula l’article 12 del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892, es poden presentar tres
vegades fins al 31 d’octubre de l’anualitat en curs sempre que l’import sol·licitat no suposi
menys del 20 per cent de l’ajuda del fons operatiu aprovat.
c) Els saldos a què fa referència l’article 9 del Reglament d’execució (UE)
núm. 2017/892 són la diferència entre l’ajuda total sol·licitada una vegada finalitzada
l’anualitat i els avançaments i pagaments parcials cobrats durant aquesta. S’han de
presentar com a molt tard en el termini que estableix l’article 9.1 del Reglament d’execució
(UE) núm. 2017/892.
d) L’ajuda total a què fa referència l’article 9 del Reglament d’execució (UE)
núm. 2017/892 és l’ajuda corresponent a l’execució del programa operatiu durant una
anualitat sol·licitada una vegada conclosa aquesta, en cas que no s’hagin sol·licitat
avançaments ni pagaments parcials. S’han de presentar com a molt tard en el termini que
estableix l’article 9.1 del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892.
2. Els terminis de pagament per a avançaments i pagaments parcials són de dos i
tres mesos, respectivament, a comptar de la recepció completa de la sol·licitud per part de
l’òrgan competent.
3. Les sol·licituds de pagaments parcials, saldo i ajuda total s’han de presentar de
conformitat amb el model que estableixi l’òrgan competent, i s’hi ha d’adjuntar, almenys, el
compte justificatiu que li correspongui, segons el que estableix l’article 25 d’aquest Reial
decret.
4. Si l’òrgan competent de la comunitat autònoma així ho estableix, aquestes
sol·licituds s’han de dur a terme a través de l’aplicació «Gestió de programes operatius»
del Fons Espanyol de Garantia Agrària. També són vàlides altres aplicacions creades a
aquest efecte per les comunitats autònomes.
Article 25.

Compte justificatiu.

1. Juntament amb la sol·licitud de pagaments parcials, saldo i ajuda total les
organitzacions de productors i les associacions d’organitzacions de productors han de
presentar davant l’òrgan competent un compte justificatiu segons el que disposen
l’article 9.2 del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892 i l’article 23 del mateix
Reglament, així com la secció 2 del capítol 2 del títol II del Reglament de la Llei 38/2003,
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de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, que han de presentar les organitzacions de productors i les associacions
d’organitzacions de productors.
2. En cas que l’organització de productors o l’associació d’organitzacions de productors
hagi dut a terme la gestió del fons operatiu a través d’un compte bancari, únic i exclusiu, el
compte justificatiu que estableix l’apartat 1 d’aquest article ha de contenir, almenys:
a) Una memòria d’actuació justificativa sobre el compliment del programa operatiu
executat respecte a l’aprovat per l’òrgan competent que inclogui un quadre comparatiu
entre les activitats dutes a terme i les aprovades, i un informe sobre els objectius
aconseguits amb la seva execució tal com estableixen l’article 21.3 del Reglament
d’execució (UE) núm. 2017/892 i l’article 31.1 d’aquest Reial decret.
En la sol·licitud de saldo o ajuda total corresponent al penúltim any del programa
operatiu, aquesta memòria s’ha d’acompanyar d’un informe en què figurin les mesures,
accions, actuacions, inversions i conceptes de despesa duts a terme al llarg del programa,
i els objectius aconseguits. Aquest informe s’ha d’acompanyar de l’annex II del Reglament
d’execució (UE) núm. 2017/892, emplenat i que reflecteixi la situació de l’entitat al final del
programa operatiu a través del sistema informàtic que defineix l’article 23 del Reial
decret 532/2017, de 26 de maig.
b) Una memòria econòmica que ha de contenir:
1r Un informe sobre com s’ha calculat el valor de la producció comercialitzada, el
càlcul d’aquest, i la documentació comptable que avali les xifres utilitzades, com a
justificant que esmenta l’article 9.2.b) del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892.
2n Una relació detallada de les aportacions al fons operatiu i la manera com s’han
obtingut, com a justificant que esmenta l’article 9.2.c) del Reglament d’execució (UE)
núm. 2017/892.
3r Una relació enllaçada amb el quadre que esmenta el primer paràgraf de la lletra a)
de l’apartat 1 d’aquest article, classificada segons el quadre de la resolució d’aprovació del
programa operatiu per part de l’òrgan competent, en què s’indiquin les inversions i les
despeses efectuades, el seu lloc d’ubicació, la seva titularitat, el seu cost, la desviació
respecte de l’import pel qual es van aprovar, la seva forma de finançament, el número i
data de les factures que les suporten, i la data de pagament d’aquestes com a justificants
que esmenta l’article 9.2.d), e), f) del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892.
4t Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil
i la documentació acreditativa del pagament de la relació d’inversions a què fa referència
el paràgraf anterior, ordenats per mesures, accions, actuacions, inversions i conceptes de
despesa, d’acord amb el quadre de la resolució d’aprovació del programa operatiu per part
de l’òrgan competent. L’òrgan competent pot decidir que, en cas que el nombre de factures
sigui molt elevat, la seva presentació se substitueixi per una relació d’aquestes factures.
5è Un document en què es recullin tots els moviments del fons operatiu, amb
indicació de la data i la procedència o la destinació de cadascun dels seus moviments.
S’ha d’acompanyar de la documentació bancària que acrediti els moviments des de l’1 de
gener de l’any corresponent al fons operatiu fins a la data de presentació de la sol·licitud
d’ajuda que estableix l’article 9.1 del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892, visat per
l’entitat financera corresponent. Igualment, també s’ha d’acompanyar de justificants
bancaris corresponents a les aportacions al fons.
6è Sobre els membres productors que siguin baixa en l’organització de productors
durant l’anualitat anterior i hagin efectuat inversions en les seves explotacions, les
inversions o el seu valor residual, i els imports reemborsats a l’organització de productors
per aquests conceptes.
3. En cas que l’organització de productors o l’associació d’organitzacions de
productors hagi dut a terme la gestió del fons operatiu en diversos comptes bancaris, el
compte justificatiu que estableix l’apartat 1 d’aquest article s’ha d’acompanyar d’un informe
d’un auditor inscrit com a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes dependent
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de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes o en un altre registre equivalent
comunitari, que ha de tenir l’abast següent:
a) Verificació que el fons operatiu s’ha constituït d’acord amb el que es va aprovar en
el programa operatiu.
b) Verificació que les dades utilitzades per al càlcul del valor de la producció
comercialitzada figuren en la comptabilitat de l’entitat i que els comptes corresponents els
ha aprovat aquesta.
c) Verificació documental que les despeses efectuades i per les quals se sol·licita
ajuda s’ajusten al programa operatiu aprovat, quant a concepte, lloc d’ubicació i titularitat
d’aquestes, i s’han finançat amb el fons operatiu d’acord amb el que ha acordat l’assemblea
general de l’organització de productors.
En aquest cas, el compte justificatiu ha d’estar format, almenys, per la memòria
d’actuació justificativa que esmenta l’apartat 2.a) d’aquest article i per la memòria
econòmica següent:
1r L’informe de l’auditor que esmenta l’apartat 3, primer paràgraf, d’aquest article, en
què ha de constar el resultat detallat de les comprovacions dutes a terme.
2n La documentació que esmenten els punts de l’apartat 2.b) d’aquest article.
4. Els pagaments finançats a l’empara dels programes operatius es poden justificar
mitjançant factures i documents que es poden emetre a nom de l’organització de
productors, l’associació d’organitzacions de productors, la filial que preveu l’article 22.8 del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 o, en desplegament de l’article 26.4 del Reglament
d’execució (UE) núm. 2017/892, a nom dels membres productors de l’organització de
productors o membres de l’associació d’organitzacions de productors, en cas que es tracti
de pagaments per a inversions o conceptes de despesa efectuats en les seves explotacions
o instal·lacions.
En el cas de les despeses de personal, no es poden acceptar altres factures o
documents no emesos a nom de l’organització de productors, de l’associació
d’organitzacions de productors, de la filial que preveu l’article 22.9 del Reglament delegat
(UE) núm. 2017/891 o, en desplegament de l’apartat 2.b) de l’annex III del Reglament
delegat (UE) núm. 2017/891, de cooperatives que són membres d’una organització de
productors la personalitat jurídica de les quals sigui cooperativa de segon grau o ulterior.
Per a aquest últim cas només es poden admetre les despeses de personal relatives a les
actuacions 2.2.1, 7.35.1 i 7.36.1.
En cas que algun dels membres productors d’una organització de productors o
associació d’organitzacions de productors sigui una entitat jurídica composta per
productors, els pagaments també es poden justificar mitjançant factures i documents
emesos tant a nom de l’entitat jurídica esmentada com a nom dels seus membres, en cas
que es tracti de pagaments per a inversions o conceptes de despesa efectuats en les
seves instal·lacions o explotacions.
5. En cas que la sol·licitud contingui despeses programades i no efectuades abans
del 31 de desembre, a què es refereix l’article 9.3 del Reglament d’execució (UE)
núm. 2017/892, la gestió del fons ha de reflectir l’aportació equivalent de l’organització de
productors que permeti afrontar-ne el pagament, i el compte justificatiu que esmenta
l’apartat 1 d’aquest article ha d’incloure la documentació necessària que acrediti que
l’execució corresponent a aquestes despeses no es va poder dur a terme per motius aliens
a l’organització de productors en qüestió.
6. En el cas d’una sol·licitud de pagaments parcials en virtut de l’article 24,
apartats 1.b) i 3, d’aquest Reial decret s’han de presentar els justificants corresponents,
com factures i altres documents que demostrin que s’ha efectuat el pagament.
Article 26.

Controls.

1. El Fons Espanyol de Garantia Agrària, en col·laboració amb les comunitats
autònomes, ha d’elaborar un pla nacional de control.
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El pla nacional de control ha de recollir qualsevol aspecte que es consideri necessari
per a la pràctica dels controls, tant administratius com sobre el terreny, de l’aprovació del
programa operatiu, de les seves modificacions i de les sol·licituds d’ajuda.
2. Les comunitats autònomes han d’elaborar plans regionals de control ajustats al pla
nacional.
3. Correspon als òrgans competents la responsabilitat dels controls de les ajudes que
regula aquest Reial decret. En els casos en què els controls els portin a terme dues o més
comunitats autònomes, s’han d’establir entre les administracions implicades els
mecanismes de col·laboració per a la seva millor gestió.
4. Sense perjudici de qualssevol altres disposicions, no s’ha d’efectuar cap pagament
a cap beneficiari quan es demostri que aquest ha creat artificialment les condicions
requerides per a la concessió d’aquests pagaments, amb vista a obtenir un avantatge
contrari als objectius del règim d’ajuda.
Article 27. Programes operatius d’organitzacions transnacionals de productors i
associacions transnacionals d’organitzacions de productors.
1. En cas que una organització transnacional de productors o una associació
transnacional d’organitzacions de productors executi un programa operatiu, són aplicables,
respectivament, les lletres b), c) en la part corresponent i d) de l’article 14.3 i de l’article 21.3
del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, quan en la comunitat autònoma en qüestió
radiqui la seu social de l’entitat, definida en els apartats 1 i 2 dels articles esmentats, i li
corresponen tant l’aprovació dels programes operatius com el pagament de l’ajuda.
Per a aquesta finalitat, l’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de sol·licitar a
la Direcció General de Produccions i Mercats del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
que sol·liciti a la resta d’estats membres implicats la documentació pertinent per al
compliment d’aquest Reial decret, en virtut de la cooperació administrativa que indica
l’article 14.3.c) del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
2. En els casos en què la seu social radiqui en un altre Estat membre, l’òrgan
competent de la comunitat autònoma en qüestió li ha de trametre la documentació pertinent
que s’estableixi en virtut de la cooperació administrativa que indiquen l’article 14.3.c) i
l’article 21 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió, de 13 de març de 2017.
CAPÍTOL VII
Coordinació entre comunitats autònomes
Article 28. Coordinació en l’aprovació i el control dels programes operatius i les seves
modificacions en cas d’organitzacions de productors o associacions d’organitzacions
de productors d’àmbit superior al d’una comunitat autònoma.
1. Les organitzacions de productors, o associacions d’organitzacions de productors,
han de presentar el programa operatiu davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma
on radiqui la seva seu social. L’òrgan esmentat ha de remetre, en cas necessari, tantes
còpies del programa operatiu com comunitats autònomes estiguin implicades territorialment
en les accions d’aquest programa.
2. L’òrgan competent en l’aprovació d’aquest programa operatiu pot requerir, en cas
necessari, als òrgans competents de les comunitats autònomes que esmenta l’apartat anterior
la informació necessària per procedir a emetre la decisió a què es refereix l’article 33 del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891. En particular, aquesta informació es pot referir a:
a) En el cas d’inversions ubicades en les comunitats autònomes en qüestió, els
informes corresponents que acreditin que les inversions no s’han iniciat abans de l’1 de
gener següent a la presentació del programa operatiu esmentat.
b) Que aquestes inversions ubicades en les comunitats autònomes en qüestió
compleixen les condicions que estableixen l’article 30 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891 i l’article 10 d’aquest Reial decret.
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Els òrgans competents de les comunitats autònomes on es facin les inversions han de
proporcionar la informació sol·licitada en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la
recepció de la sol·licitud.
Transcorregut aquest termini sense que la comunitat autònoma competent per aprovar
el programa operatiu hagi rebut aquesta informació, està legitimada per adoptar la decisió
que escaigui.
3. Pel que fa al control de doble finançament, l’òrgan competent ha de comunicar la
resolució d’aprovació dels programes operatius a les comunitats autònomes on s’hagin de
dur a terme les mesures, accions i inversions o conceptes de despesa, i ha d’especificar,
en el cas d’inversions, la identificació de les parcel·les mitjançant el sistema SIGPAC en
què aquestes s’efectuïn, bé siguin comunes, bé s’efectuïn en explotacions de membres
productors, amb indicació a més, en aquest últim cas, del nom, la raó social i el DNI o NIF
d’aquests.
4. Les disposicions que preveuen els apartats 1, 2 i 3 d’aquest article són aplicables
a les modificacions dels programes operatius que regulen els articles 15 i 16 d’aquest Reial
decret.
5. El control del càlcul del valor de la producció comercialitzada a sortida d’associació
d’organitzacions de productors i a sortida de filial definida segons l’article 22.8 del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 correspon a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma on radiqui la seu social de l’organització de productors o l’associació
d’organitzacions de productors, o de la filial, que ha d’enviar un informe a la resta de
comunitats autònomes que estiguin implicades territorialment.
6. L’apartat 5 d’aquest article s’ha d’aplicar mutatis mutandis als controls relatius al
compte justificatiu que estableix l’article 25 d’aquest Reial decret.
CAPÍTOL VIII
Comunicacions al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Article 29. Comunicacions de les comunitats autònomes relatives a l’aprovació anual dels
fons operatius.
Les comunitats autònomes han de trametre anualment, fins al 25 de gener, la
informació que estableix l’article 54.a) del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
Article 30. Comunicacions i notificacions de les comunitats autònomes relatives a la
mesura de prevenció i gestió de crisis.
1. Les comunitats autònomes han de comunicar a la Direcció General de Produccions
i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en els cinc dies naturals
següents a la quinzena vençuda, la informació relativa a les accions 6.1 i 6.2 de la
mesura 6 de l’annex IV d’aquest Reial decret, desglossada per organitzacions de
productors i producte, varietat o tipus, mitjançant l’aplicació informàtica establerta de
conformitat amb l’article 23 del Reial decret 532/2017, de 26 de maig.
No obstant això, per a les comunitats autònomes que utilitzin el mòdul de gestió i
prevenció de crisis establert a l’aplicació «Gestió de programes operatius» a aquest efecte
pel Fons Espanyol de Garantia Agrària, aquesta obligació es dona per complerta.
Article 31. Comunicacions de les organitzacions de productors relatives als indicadors
dels programes operatius.
1. A l’efecte de trametre a la Comissió la informació que estableix l’article 21.3 del
Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892, les organitzacions de productors han
d’introduir en el sistema informàtic que defineix l’article 23 del Reial decret 532/2017, de 26
de maig, entre l’1 de gener i el 15 de febrer de cada any, la informació relativa als indicadors
financers i d’execució i de resultat i impacte sol·licitats per aquest sistema.
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Pel que fa als indicadors de base, en compliment de l’article 4.1.a) del Reglament
d’execució (UE) núm. 2017/892, s’han d’introduir en aquest sistema informàtic entre l’1 i
el 15 de setembre de l’any de presentació del programa operatiu.
2. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de validar la informació
introduïda per les organitzacions de productors entre el 15 de febrer i el 15 de setembre de
cada any, amb la finalitat de complir a l’efecte de la remissió a la Comissió de l’informe
anual que estableix l’article 54 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
Disposició transitòria primera. Programes operatius aprovats en virtut del Reglament
d’execució (UE) núm. 543/2011.
Les organitzacions de productors han de comunicar a l’autoritat competent, com a molt
tard el 5 d’octubre de 2018, la seva decisió sobre els programes operatius aprovats sota 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 (CE) núm. 1234/2007 del Consell en
els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades, que,
independentment que s’hagin modificat d’acord amb els articles 15 i 16 d’aquest Reial
decret, poden:
a) Continuar fins a la seva finalització sota les condicions aplicables abans de
l’entrada en vigor del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 de la Comissió, de 13 de
març de 2017. En aquest cas, no és necessari dur a terme la comunicació esmentada.
b) Ser modificats perquè compleixin els requisits del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891 de la Comissió, de 13 de març de 2017.
c) Ser substituïts per un nou programa operatiu aprovat sota el Reglament delegat
(UE) núm. 2017/891 de la Comissió, de 13 de març de 2017.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, als programes operatius aprovats que
optin per la lletra a) en tot cas se’ls apliquen les disposicions d’aquest Reial decret
següents:
– Article 3, apartat 3, paràgrafs segon i tercer.
– Article 5, lletra a).
– Article 6.
– Article 8, segon paràgraf.
– Article 9, apartat 2, lletra c) i 4.
– Article 15, apartat 2, excepte la lletra f).
– Article 16, apartats 1, 2 excepte la lletra c), 3 i 4.
– Article 17, apartat 2.
– Article 18.
– Articles 19 a 23.
– Article 25, apartats 3 i 5.
– Article 26, apartat 1.
– Article 28.
– Article 29.
– Article 30.
– Article 31.
– Annex I, apartat 1 lletra g) i 2.
– Annex II.
– Annex III.
– Annex IV, actuacions 1.3.1, 2.1.7, 6.1.2 i 8.2.1 i mesura 7 quant a la llista d’accions
subvencionables.
– Annex VII.
– Annex VIII.
– Annex IX.
Els límits que estableixen les actuacions 2.2.1, 3.1.4 i 2.2. són aplicables des del
moment de l’adaptació a la nova normativa de les anualitats que resten del programa
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operatiu. Si en les anualitats ja executades abans de l’entrada en vigor ja s’ha sobrepassat
el límit per al conjunt del programa operatiu, en les anualitats restants no es poden incloure
aquestes actuacions.
Disposició transitòria segona. Programes operatius aprovats en virtut del Reglament
delegat (UE) núm. 2017/891.
Com a molt tard el 5 d’octubre de 2018, les organitzacions de productors amb
programes operatius aprovats sota el Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió,
de 13 de març de 2017, o modificats o substituïts amb la finalitat d’adaptar-se a aquest
Reglament, s’han d’adaptar als requisits que estableixen el Reglament (UE)
núm. 1308/2013, modificat pel Reglament (UE) núm. 2017/2393 del Parlament Europeu i
del Consell, el Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, modificat pel Reglament delegat
(UE) núm. 2018/1145, i el Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892, modificat pel
Reglament d’execució (UE) núm. 2018/1146.
Disposició transitòria tercera. Terminis relatius a l’anualitat 2019 dels fons i els programes
operatius.
Per a l’anualitat 2019, el termini que estableixen els articles 7, 8, 15, 20 i 31 es posposa
fins al 5 d’octubre de 2018.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 533/2017, de 26 de maig, sobre fons i programes
operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.
Disposició final primera.

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 espanyola, que atribueix a l’Estat la
competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de
l’activitat econòmica.
Disposició final segona.

Facultat de modificació.

S’autoritza la persona titular del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a dur a
terme les modificacions necessàries en les dates que estableix el Reial decret, així com els
seus annexos, quan les modificacions siguin exigides com a conseqüència de la normativa
Unió Europea. També ha de dur a terme la modificació de l’annex IV com a conseqüència
de canvis en la llista de mesures, accions, actuacions, inversions o conceptes de despesa
que compleixin el que estableix la normativa de la Unió Europea.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor i aplicació.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat», excepte l’article 9.3, que entra en vigor l’1 de gener de 2019.
No obstant això, els articles 10.2, 12, 13.2, l’apartat 1.f) de l’annex I i les accions 6.4, 6.5
i 6.7 de l’annex IV són aplicables des de l’1 de gener de 2018.
Madrid, 21 de setembre de 2018.
FELIPE R.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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ANNEX I
Càlcul del valor de la producció comercialitzada
1. El valor de la producció comercialitzada d’una organització de productors o una
associació d’organitzacions de productors és la suma dels següents valors comptables
corresponents al període de referència que estableix l’article 4 d’aquest Reial decret, als
quals s’han de deduir els imports que estableix l’apartat 4 d’aquest annex:
a) La producció de fruites i hortalisses per a la qual està reconeguda l’organització de
productors, produïda per si mateixa i pels seus membres productors, i comercialitzada com
a producte en fresc per l’organització esmentada.
O bé la producció de fruites i hortalisses per a la qual està reconeguda l’associació
d’organitzacions de productors, produïda per si mateixa o pels seus membres productors
que són organitzacions de productors, i comercialitzada com a producte fresc per
l’associació esmentada.
b) La producció de fruites i hortalisses per a la qual està reconeguda l’organització de
productors, produïda per si mateixa i pels seus membres, i comercialitzada per a la
transformació dels productes enumerats a la part X de l’annex I del Reglament (UE)
núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i de
l’annex I del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, en les condicions de proporcionalitat
que s’indiquen a l’article 22.2 d’aquest últim Reglament, sempre que hagin estat
transformades per una organització de productors, per una associació d’organitzacions de
productors o els seus membres productors, o per filials definides a l’article 22.8 del mateix
Reglament, per si mateixos o mitjançant externalització.
O bé la producció de fruites i hortalisses per a la qual està reconeguda una associació
d’organitzacions de productors, produïda per si mateixa i pels seus membres productors
que són organitzacions de productors, i comercialitzada per a la transformació dels
productes enumerats a la part X de l’annex I del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i de l’annex I del Reglament
delegat (UE) núm. 2017/891, en les condicions de proporcionalitat que s’indiquen a
l’article 22.2 d’aquest últim Reglament, sempre que hagin estat transformades per una
organització de productors, per una associació d’organitzacions de productors o els seus
membres productors, o membres organitzacions de productors, o per filials definides a
l’article 22.8 del mateix Reglament, per si mateixos o mitjançant externalització.
c) La producció de fruites i hortalisses corresponent a altres organitzacions de
productors, però comercialitzada en fresc o per a transformació en els productes enumerats
a la part X de l’annex I del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, i de l’annex I del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891.
Per a la consideració d’aquest valor s’han de complir les condicions següents:
1r Que sigui aplicable el que disposa l’article 12.1.b) i c) del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891,
2n que l’organització de productors autoritzi els seus membres productors a efectuar
aquesta comercialització,
3r que aquest producte sigui comercialitzat en la seva totalitat per una altra, o altres
organitzacions de productors i mai per la que va fer l’autorització, i
4t que el membre productor autoritzat comercialitzi tota la producció d’aquest
producte a través d’una sola organització de productors.
d) Els subproductes a què es refereix l’article 22.3 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891.
e) En aplicació de l’article 22.4 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, les
retirades del mercat fetes en virtut de l’article 34.4 del Reglament (UE) núm. 1308/2013,
estimades en funció del preu mitjà dels productes comercialitzats per l’organització de
productors durant el període de referència en qüestió.
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f) En aplicació del que disposa l’article 22.10 del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891, les indemnitzacions procedents d’assegurances sobre les produccions,
percebudes en virtut de:
1r Pòlisses contractades, en concepte d’assegurat, per l’organització de productors
o els seus membres productors.
2n Aplicacions formalitzades pels membres productors a pòlisses col·lectives,
sempre que l’organització de productors rebi l’import de la indemnització.
g) El valor de la producció comercialitzada dels nous membres que s’incorporin per
primera vegada a una organització de productors o associació d’organitzacions de
productors s’ha de calcular com el valor real de la producció comercialitzada facturada
durant el període de referència, que estableix l’article 4 del present Reial decret, de
l’organització de productors o associació d’organitzacions de productors. En cas que no es
disposi del valor en el període de referència esmentat, s’ha de calcular en un període de
dotze mesos consecutius dins dels tres anys anteriors a la presentació del programa
operatiu o la corresponent anualitat del fons operatiu.
O bé, el valor de la producció comercialitzada facturada per productors que hagin
pertangut a una organització de productors o associació d’organitzacions de productors en
les condicions que determina l’article 3.3 del present Reial decret.
h) En aplicació del que disposa l’apartat 9 de l’article 22 del Reglament delegat
(UE) 2017/891 de la Comissió, de 13 de març de 2017, quan hi hagi externalització
d’alguna activitat, el valor econòmic afegit de l’activitat externalitzada per l’organització de
productors als seus membres productors, a tercers o a una filial diferent de la que defineix
l’apartat 9 del mateix article 22.
2. El valor de la producció comercialitzada s’ha d’obtenir a partir de la corresponent
documentació comptable que l’acrediti, i tots els assentaments comptables han d’estar
justificats per factures expedides de conformitat amb el Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
i quan aquestes no siguin exigibles, per rebuts signats, extractes bancaris o altres
justificants que acreditin suficientment les transaccions comercials.
Les organitzacions de productors i les associacions d’organitzacions de productors han
de diferenciar comptablement les vendes de productes per als quals estan reconegudes
dels altres productes objecte de la seva activitat.
La comptabilitat a partir de la qual s’obté el valor de la producció comercialitzada ha
d’estar aprovada per l’òrgan competent de l’organització de productors o de l’associació
d’organitzacions de productors o, en absència d’aquesta aprovació, les referències
comptables en què es basi el càlcul esmentat, de conformitat amb l’article 3 del present
Reial decret, han d’estar auditades per un auditor extern inscrit com a exercent en el
Registre oficial d’auditors de comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, o en un altre registre equivalent comunitari.
No obstant això, l’òrgan competent de la comunitat autònoma pot autoritzar que, en
casos degudament justificats, i, en particular, quan el període de referència d’una
organització de productors finalitzi en una data propera a la que estableix l’article 4 del
present Reial decret, l’aprovació de la comptabilitat per l’òrgan competent de l’organització
de productors o l’informe d’un auditor extern sobre els comptes auditats es produeixi en
una data posterior a la presentació del programa operatiu però amb anterioritat a data
d’aprovació del programa operatiu. L’òrgan competent esmentat pot establir a més una
data límit per a aquesta presentació excepcional dels documents, que, en tot cas, ha de
ser anterior al 15 de desembre.
3. En cas que una organització de productors o una associació d’organitzacions de
productors no tingui comptabilitzades les vendes de la seva producció de manera separada
de les vendes procedents de tercers, a partir dels comptes relatius a les compres de cada
producte per als quals l’organització de productors estigui reconeguda, tant de socis com
de proveïdors independents (grup 600 «compres» i 400 «proveïdors»), s’ha de calcular el
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percentatge que suposen les compres corresponents a la seva producció respecte de les
compres totals de productes corresponents a les categories de reconeixement. El
percentatge calculat així s’ha d’aplicar a les vendes de productes corresponents a les
categories de reconeixement, per calcular el valor de la seva producció comercialitzada.
4. Al valor facturat de la producció comercialitzada per l’organització de productors,
per la filial o per l’associació d’organitzacions de productors, se li han d’aplicar les
deduccions següents:
a) L’import de les despeses de transport de mercaderia envasada i preparada per a
la venda pagades a tercers que figuri a la comptabilitat de l’entitat.
b) L’import dels serveis professionals de comissionistes i agents mediadors
independents en les vendes.
c) L’import dels descomptes sobre vendes per pagament immediat.
d) L’import de les devolucions de vendes.
e) L’import dels ràpels i descomptes aplicats en les operacions de vendes.
f) En el cas d’utilització de mitjans propis per al transport de mercaderia envasada i
preparada per a la venda a sortida d’organitzacions de productors, l’import equivalent al
cost d’amortització i d’utilització d’aquests mitjans.
g) Si s’escau, el cost del transport entre el centre de condicionament del producte i el
de sortida a través de la filial.
h) L’import de l’IVA o de l’IGIC.
i) Els costos de transport intern a l’organització de productors quan la distància entre
els punts centralitzats de recollida o envasament de l’organització de productors i el punt
de distribució d’aquesta superi els tres-cents quilòmetres.
No obstant això, a les organitzacions de productors ubicades a les illes Canàries i les
Illes Balears, el cost del transport intern entre el centre d’envasament i el de distribució de
les organitzacions esmentades, quan aquest estigui ubicat en els ports de sortida, forma
part del valor de la producció comercialitzada.
j) L’import de les assegurances de mercaderies en les operacions de venda.
k) Diferències negatives de canvis.
Per poder aplicar les reduccions que preveuen les lletres a), b), c), d), e) i j) és
necessari que els imports corresponents estiguin prèviament comptabilitzats i que la
reducció es practiqui de conformitat amb els assentaments comptables respectius.
5. L’organització de productors que vulgui calcular tot o part del seu valor de la producció
comercialitzada a la sortida d’una filial o d’una associació d’organitzacions de productors, ha
de comunicar aquesta intenció anualment, i ha d’aportar la informació següent:
a) Dades de les activitats que porten a terme amb l’associació d’organitzacions de
productors o filial, bé mitjançant contractació, o després de la venda en ferm de la
producció, o després de la posada a disposició de la producció.
b) Declaració de la filial o de l’associació d’organitzacions de productors en què es
compromet a permetre la realització dels controls físics i administratius que l’òrgan
competent consideri oportuns per comprovar els aspectes relacionats amb el valor de la
producció comercialitzada i amb la propietat del capital social en el cas de la filial.
c) En el cas d’una associació d’organitzacions de productors, nom i número de
reconeixement i comunitat autònoma on tingui la seu social.
d) En el cas d’una filial: NIF, nom, adreça, codi postal, municipi segons l’Institut
Nacional d’Estadística, província, comunitat autònoma, Estat membre, telèfon, fax, correu
electrònic, forma jurídica i propietaris del capital social amb la seva corresponent
participació en l’entitat.
Anualment, i juntament amb la comunicació anterior, ha de presentar la documentació
a què fa referència l’article 7 del present Reial decret i un certificat del valor de la producció
comercialitzada de la filial o de l’associació d’organitzacions de productors, corresponent
a la producció aportada per l’organització de productors, i el mètode de càlcul del valor
esmentat.
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6. En els casos de fusions, definides a l’article 3.2 del Reial decret 532/2017, i en
aplicació de l’article 15 del Reglament Delegat (UE) núm. 2017/891 i de l’article 14 del
present Reial decret, en els casos de constitució d’una entitat de segon o ulterior grau com
a organització de productors o d’integracions d’organitzacions de productors reconegudes,
precedits de la pèrdua de qualificació com a organització de productors de les entitats
associades a la de segon o ulterior grau i de totes les entitats menys una el cas
d’integracions e, el valor de la producció comercialitzada és la suma dels valors de la
producció comercialitzada de cadascuna de les organitzacions d’origen a cadascun dels
seus períodes de referència calculats segons el que disposa l’article 3.1 del present Reial
decret.
7. En virtut de l’article 23.4 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, quan el valor
d’un producte experimenti una reducció, d’almenys el 35 per cent, per motius aliens a la
responsabilitat i el control de l’organització de productors, el valor de la producció
comercialitzada del producte esmentat és igual al 65 per cent del seu valor en el període
de referència anterior. Als efectes de justificar que la reducció en el valor del producte s’ha
produït per motius aliens a la responsabilitat i el control de l’organització de productors, en
el moment de la comunicació que preveu l’article 7 d’aquest Reial decret s’ha de presentar
el document que esmenta el punt 4 de l’apartat B) de l’annex II d’aquest Reial decret.
ANNEX II
Informació i documentació mínima a remetre anualment per les organitzacions de
productors i les associacions d’organitzacions de productors
A)

Dades generals de l’entitat:

1r Número d’organització de productors o d’associació d’organitzacions de
productors.
2n Raó social.
3r Domicili.
4t NIF.
5è Persona de contacte i telèfon d’aquesta.
6è Anualitat del programa a finançar.
7è Programa operatiu al qual pertany: 20... a 20...
8è Associació d’organitzacions de productors a la qual pertany.
B)

Documentació a remetre:

1r Còpia de l’acta de l’assemblea general de l’organització de productors o
l’associació d’organitzacions de productors o l’òrgan equivalent de la secció si l’entitat
esmentada està organitzada en seccions o òrgan equivalent en funció de la personalitat
jurídica en què es faci constar l’aprovació de la constitució del fons operatiu anual, les
disposicions per a la seva provisió i, el mètode de càlcul de les contribucions financeres; i
que tots els membres productors, o membres que són organitzacions de productors en el
cas de les associacions, han tingut l’oportunitat de beneficiar-se del fons operatiu i de
participar democràticament en les decisions relacionades amb la utilització d’aquest fons i
de les contribucions financeres. Aquest document ha de contenir, a més:
a) La manera com es gestionarà el fons operatiu de les que estableix l’article 5
d’aquest Reial decret.
b) L’import del fons operatiu a constituir en l’anualitat que comença l’1 de gener
següent, amb indicació dels imports que es preveuen destinar a cada mesura, acció,
actuació, inversió i concepte de despesa del programa operatiu.
c) El mètode de càlcul i el nivell detallat de cadascuna de les contribucions financeres,
tant per al pressupost de finançament com per al d’execució, amb l’aportació, si s’escau,
de la informació necessària per justificar els diferents nivells de contribució.
d) El procediment de finançament del fons operatiu.
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2n Un document en què figurin les accions, les actuacions, les inversions i els
conceptes de despesa a efectuar en l’anualitat següent dins de cada mesura del programa,
i per a cada una, almenys:
a) Una descripció detallada d’aquesta, incloent-hi l’import previst per a la seva
execució.
b) Lloc exacte d’ubicació de la parcel·la agrícola, amb indicació de la identificació
geogràfica mitjançant el sistema SIGPAC.
c) Titularitat, amb indicació del nom, nacionalitat o raó social, NIF o si s’escau NIE, i
relació amb l’organització de productors.
d) Mitjans humans i materials necessaris per a la seva realització.
e) En compliment de l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan
l’import de la inversió o concepte de despesa a incloure superi les quanties que estableix
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per al contracte menor, tres ofertes de diferents
proveïdors.
f) Justificació de la necessitat de la seva realització.
g) Calendaris d’execució i finançament.
h) Forma de finançament.
i) Si s’escau, una acta emesa per l’autoritat competent de la comunitat autònoma on
s’hagi de fer la inversió en què es faci constar que la inversió a fer no s’ha iniciat a la
parcel·la corresponent.
Aquesta informació en la primera anualitat del programa ha d’estar inclosa a l’annex III.
3r Certificat relatiu al valor de la producció comercialitzada sobre el qual es basarà el
càlcul de l’ajuda financera de la Unió Europea al fons operatiu, i si s’escau, certificat de la
filial/associació d’organitzacions de productors, calculat segons el que disposen l’article 22
del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 i l’annex I del present Reial decret. En tots dos
casos, s’ha d’especificar:
a) El període de referència.
b) La data i el fòrum en què la comptabilitat a partir de la qual s’ha obtingut va ser
aprovada per l’òrgan competent de l’organització de productors o de l’associació
d’organitzacions de productors tenint en compte, si s’escau, el termini de presentació
establert en l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’annex esmentat.
c) Cadascun dels imports dels conceptes que consten a l’apartat 1 de l’annex I
d’aquest Reial decret.
d) Cadascun dels imports dels conceptes que consten a l’apartat 4 de l’annex I
d’aquest Reial decret.
e) Si s’escau, estar acompanyat per un document en què figurin els càlculs fets en
virtut de l’apartat 3 de l’annex I del present Reial decret.
En cas que la comptabilitat de l’entitat no hagi estat aprovada pel seu òrgan competent,
aquest certificat ho ha d’indicar, i les dades comptables utilitzades per l’organització de
productors s’han de basar en les dades de l’informe de l’auditor extern amb les
característiques que recull l’article 5.b) del present Reial decret.
4t En cas que el valor d’un producte hagi experimentat una reducció per motius
aliens a la responsabilitat i el control de l’organització: la documentació que justifiqui aquest
fet, i que demostri, en particular, que el descens esmentat no s’ha degut a disminucions
dels efectius productius.
5è Si s’escau, la documentació i informació que descriu l’apartat 5 de l’annex I del
present Reial decret.
6è Un compromís dels titulars de les accions, actuacions, inversions i conceptes de
despesa del fet que no han rebut, ni rebran, directament o indirectament, cap altra ajuda
per l’execució d’aquestes.
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7è La documentació específica per a cada acció, actuació, inversió i concepte de
despesa, exigida pel Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, el Reglament d’execució
(UE) núm. 2017/892, el present Reial decret o les Directrius nacionals per a l’elaboració
dels plecs de condicions referents a les accions mediambientals.
ANNEX III
Format dels projectes de programes operatius a presentar per les organitzacions
de productors i les associacions d’organitzacions de productors
A)

Identificació de l’entitat sol·licitant:

1r
2n
3r
4t
5è
6è
7è

Raó social.
Domicili social.
Telèfon.
Fax.
Adreça electrònica.
NIF.
Persona de contacte i telèfon d’aquesta.

B)

Descripció de la situació partida de l’entitat:

1r

Quant als efectius productius de l’entitat:

a) Superfícies de conreu per espècies, comunitats autònomes i estats membres.
b) Volums de producció per espècies, comunitats autònomes i estats membres.
c) Actuacions que ja porta a terme l’organització de productors o l’associació
d’organitzacions de productors en l’àmbit de l’obtenció de la producció.
2n Quant a la comercialització de la producció dels socis:
a) Descripció del procés comercial.
b) Actuacions que ja porta a terme l’organització de productors o l’associació
d’organitzacions de productors en aquest àmbit.
3r

Quant a la infraestructura:

a) Descripció de les instal·lacions a disposició dels membres productors, amb
indicació de si són en propietat, arrendades o amb contracte de serveis.
b) Activitats externalitzades i entitats que les porten a terme.
c) Filials.
d) Mitjans humans.
e) Equip administratiu.
4t Secció 4 de l’annex II del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892, emplenat de
manera que es reflecteixi la situació de partida de l’entitat al començament del programa
operatiu a través del sistema informàtic que defineix l’article 23 del Reial decret 532/2017,
de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions
de productors del sector de fruites i hortalisses.
C) Objectius perseguits pel programa operatiu: s’han d’especificar els objectius del
programa operatiu tenint en compte les perspectives de producció i les sortides comercials,
i fent referència a com contribueix a la consecució dels objectius definits a l’estratègia
nacional. Amb aquest objecte, han de ser quantificats.
D’acord amb l’article 33.1 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu
i del Consell, de 17 de desembre, el programa operatiu ha de contenir almenys dos dels
objectius que preveu l’esmentat apartat, o dos dels objectius esmentats a l’article 152.c),
del Reglament (UE) núm. 1308/2013.
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Durada i mesures del programa:

1r Descripció detallada de les mesures, desglossades en accions, i aquestes en
actuacions, a dur a terme cada any d’aplicació del programa, per aconseguir els objectius
que aquest persegueix. S’ha d’indicar en quin grau cada acció i actuació:
a) Persegueix els objectius que esmenta l’article 33 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
b) Complementa i és coherent amb altres mesures que l’entitat estigui portant, o hagi
portat, a terme per aconseguir els mateixos objectius, en especial amb les contingudes en
l’ajuda al desenvolupament rural i en programes operatius anteriors.
c) Impliquen un risc de doble finançament.
d) Es compleix que més del 50 per cent del valor dels productes afectats per la seva
realització són aquells per als quals l’organització de productors o l’associació
d’organitzacions de productors estigui reconeguda i és producció comercialitzada de
l’organització de productors o l’associació d’organitzacions de productors.
e) Tots els membres productors han tingut l’oportunitat de beneficiar-se’n, tenint en
compte que, en el cas dels programes operatius de les associacions d’organitzacions de
productors, 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, no poden tenir aquesta oportunitat.
2n Per a cada acció, actuació, inversió i concepte de despesa, excepte per a les
retirades del mercat, a efectuar en la primera anualitat del programa, s’ha d’indicar,
almenys:
a) Una descripció detallada d’aquesta, incloent-hi l’import previst per a la seva
execució.
b) Lloc exacte d’ubicació de la parcel·la agrícola, amb indicació de la identificació
geogràfica mitjançant el sistema SIGPAC.
c) Titularitat, amb indicació del nom o raó social, NIF i relació amb l’organització de
productors.
d) Mitjans humans i materials necessaris per a la seva realització.
e) En compliment de l’article 31.3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan
l’import de la inversió o concepte de despesa a incloure superi les quanties que estableix
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per al contracte menor, tres ofertes de diferents
proveïdors.
f) Justificació de la necessitat de la seva realització.
g) Calendaris d’execució i finançament.
h) Forma de finançament.
3r Quant a l’acció relativa a les retirades previstes, almenys per a la primera anualitat
del programa, s’ha d’indicar:
a) Volum, en pes, de les retirades previstes, per espècies, amb indicació de les
quantitats que es preveuen destinar a la distribució gratuïta.
b) Volum mitjà, en pes, de la producció comercialitzada de l’organització de
productors corresponent a cadascun dels tres períodes de referència anteriors a l’anualitat
en què s’han d’efectuar les retirades, de les espècies sobre les quals es preveu fer
retirades. En cas que no es disposi d’aquesta informació, el volum de les espècies
esmentades ha de ser el considerat en el reconeixement de l’organització de productors.
4t Relació d’accions mediambientals a dur a terme en el programa operatiu,
incloent-hi l’opció de compliment d’aquests compromisos d’entre els apartats a) i b) de
l’article 33.5 del Reglament (UE) núm. 1308/2013.
5è Certificat en què figuri l’acord adoptat per l’assemblea general de l’entitat, o per
l’òrgan equivalent de la secció, si l’entitat esmentada està organitzada en seccions, o per

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 230

Dissabte 22 de setembre de 2018

Secc. I. Pàg. 29

l’òrgan equivalent segons la personalitat jurídica de l’organització de productors, per
obtenir el reemborsament de les inversions o el valor residual de les inversions, establertes
a l’article 18 del present Reial decret, en cas que el/s soci/s causi/n baixa a l’organització.
El període d’obligació de devolució d’una inversió o del seu valor residual, als efectes
del càlcul a què fa referència l’article 18 del present Reial decret i l’últim paràgraf de
l’article 31.7 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, que ha de fixar l’organització de
productors en cinc anys o en el nombre d’anys corresponent en els casos en què el
finançament de la inversió es faci en més de cinc anys excepte per als casos que estableix
el segon paràgraf de l’article 13.1 del present Reial decret.
El valor residual esmentat s’ha de calcular de la manera següent:
Valor residual = [Valor adquisició × (Període d’obligació de devolució – Període
comprès entre la data d’adquisició i la data de baixa del soci)] / Període d’obligació de
devolució.
E) Aspectes financers:
1r Pressupost previst per a la seva execució per a cada any d’aplicació del programa.
2n Calendari de realització, per anys.
3r Calendari de finançament, per anys.
F) Altra documentació. A més de la informació i documentació anterior, en el programa
operatiu s’ha d’incloure:
1r L’annex II del present Reial decret referit al fons operatiu que finançarà el primer
any del programa.
2n Còpia de l’acta de l’assemblea general de l’organització de productors o de
l’associació d’organitzacions de productors del fet que el programa operatiu ha estat
aprovat per l’assemblea general de l’entitat o l’òrgan equivalent de la secció si l’entitat
esmentada està organitzada en seccions, o per un òrgan equivalent, segons la personalitat
jurídica de l’organització de productors o de l’associació d’organitzacions de productors.
3r Un document de l’entitat en què es comprometi a complir les disposicions del
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, del
Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892, del present Reial decret o les Directrius
nacionals per a l’elaboració dels plecs de condicions referents a les accions mediambientals.
4t Un compromís dels titulars de les accions, actuacions, inversions i conceptes de
despesa que s’han d’efectuar el primer any del programa del fet que no han rebut, ni
rebran, directament o indirectament, cap altra ajuda per l’execució d’aquestes.
5è La documentació específica per a cada acció, actuació, inversió i concepte de
despesa, exigida pel Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, el Reglament d’execució
(UE) núm. 2017/892, el present Reial decret o les Directrius nacionals per a l’elaboració
dels plecs de condicions referents a les accions mediambientals.
ANNEX IV
Mesures, accions, actuacions, inversions i conceptes de despesa subvencionables
en el marc dels programes operatius i els requisits relatius a aquestes
Jerarquia:
– Els epígrafs de primer nivell descriuen les mesures.
– Els epígrafs de segon nivell descriuen les accions.
– Els epígrafs de tercer nivell descriuen les actuacions.
– Els apartats d’últim nivell descriuen les inversions o els conceptes de despesa que
es poden incloure en cada actuació.
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1. Mesura dirigida a planificar la producció
La despesa anual per al conjunt de la mesura està limitada al 80 per cent del fons
operatiu aprovat i efectivament executat.
En totes les inversions el sol·licitant ha de complir tota la normativa obligatòria que
correspongui, en particular pel que fa a autoritzacions, llicències i ús de l’aigua.
Descripció

1.1

Condicions de subvencionalitat

Infraestructures de les explotacions o instal·lacions

1.1.1 Instal·lacions de reg en parcel·les. (1.1.1.)
– La mateixa inversió en reg no pot ser inclosa a escala de soci
• Canonades, vàlvules, ventoses, hidrants, cabalímetres,
i dins d’una mateixa anualitat en dues accions simultàniament
transmissions de pressió, variadors i arrencadors,
(només en aquesta o en l’actuació 7.11.1).
acumuladors hidràulics, sistemes de telecontrol,
automatismes, filtres, sistemes de reg.
• Estacions de bombament (bombes, obra civil per a la seva
instal·lació, transformadors, infraestructures de subministrament
d’energia).
• Capçals de reg.
• Tensiòmetres, sensors i sondes d’humitat.
• Plaques solars per a capçals.
• Grups electrògens per a capçals.
1.1.2 Embassaments, pous i basses de reg. (1.1.2.)
• Moviments de terres, estudis geotècnics, membranes
d’impermeabilització, valvuleria, canonades, sobreeixidors,
desguassos, perforacions, entubat de pous, construcció de
basses de reg.
1.1.3 Dessaladores i altres instal·lacions per al reg. (1.1.3.)
• Obra civil, filtres, canonades, membranes, vàlvules, ventoses,
transformadors, bombes, automatismes, dipòsits i basses.
• Infraestructures de transport d’aigua (canals i canonades de
gran capacitat).
• Altres.
1.1.4 Condicionament de parcel·les per fer noves plantacions.
(1.1.4.)
• Arrabassament de les plantacions anteriors.
• Moviments de terres, estructures suport, aportacions i millores
de terres.
• Utilització de plàstic per a encoixinament de cavallons i entre
cavallons.
• Arenament.
• Malles antiherba.
• Elements per asprar plançons.
• Treballs de preparació del sòl.
• Utilització de substrat reciclable.
1.1.5 Hivernacles i altres sistemes de cultiu protegit. (1.1.5.) – La dimensió de les construccions auxiliars ha de ser
• Construcció d’hivernacles: plàstics, estructures de subjecció
proporcional a l’ús relacionat exclusivament amb l’activitat de
de la coberta, utilització de substrat reciclable.
l’OP: Les vies d’accés s’han de dimensionar en funció del
• Millora d’hivernacles: plàstics, instal·lació de dobles portes,
trànsit que hagin de suportar derivat d’aquesta activitat. Els
doble sostre, finestres zenitals, equipament d’emissió de
magatzems han de tenir una capacitat proporcional a l’activitat
CO2, generadors, sistemes de calefacció i aprofitament de
que es porti a terme en camp per l’OP o els seus socis.
CO2, sistemes de reg, refrigeració, túnels, petits túnels, La titularitat del planter ha d’estar a nom de l’organització de
sublimadors, tendals d’ombra, etc.
productors.
1.1.6 Construccions auxiliars. (1.1.6.)
• Vies d’accés a les explotacions, magatzems en camp, magatzems
d’entrades, casetes per a reg, casetes de pesada, etc.
1.1.7 Altres infraestructures de les explotacions. (1.1.7)
• Sistemes antigelada i anticalamarsa, parrals per a raïm de
taula, tallavents, sistemes de suport i asprada, etc.
1.1.8 Planters. (1.1.8)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 230

Descripció

1.2

Dissabte 22 de setembre de 2018

Secc. I. Pàg. 31

Condicions de subvencionalitat

Mitjans de producció

1.2.1 Maquinària i eines. (1.2.1.)
– Pel que fa a la maquinària, el lloguer com a alternativa a la
• Maquinària i ormeig específics per portar a terme les tasques
compra només es permet quan es justifiqui econòmicament
dels conreus per als quals està reconeguda l’organització de
mitjançant la presentació d’un informe elaborat per un tècnic
productors, o en cas que aquesta maquinària o ormeig no
competent.
sigui exclusiva d’aquests conreus, justificació que s’utilitzarà – S’exclouen les eines manuals.
en les tasques d’aquests conreus.
En cas que sigui obligatori normativament, tota la maquinària i
les eines han d’estar inscrites a la ROMA (Registre oficial de
maquinària agrícola).
1.2.2 Vehicles. (1.2.2)
• Vehicles per a:
○ El transport intern de producte de l’OP.
○ L’accés a les explotacions.

– Els vehicles per a transport intern s’han d’utilitzar
exclusivament per a aquesta finalitat. El titular dels vehicles
és l’organització de productors i han de portar marcat
l’anagrama de l’esmentada organització de productors.
– Els vehicles per a l’accés a les explotacions són d’ús exclusiu
per al personal qualificat al servei de l’OP en la realització de
les activitats d’aquesta, i l’import de l’adquisició està limitat a
18.000 € en el cas d’utilitaris, que es pot elevar a 28.000 € si
es tracta de vehicles tot terreny, per als quals s’ha d’aportar la
fitxa tècnica corresponent. El titular dels vehicles ha de ser
l’organització de productors.
– Els vehicles es poden finançar mitjançant arrendament
financer. En aquest cas, no són subvencionables les
despeses que recull l’apartat 12 de l’annex II del Reglament
delegat (UE) núm. 2017/891.

1.2.3 Plançons i despeses de plantació. (1.2.3)
• Plançons, reempelt, noves plantacions.

– Només són subvencionables plançons provinents de
proveïdors inscrits en el registre de comerciants de material
vegetal i/o registre de productors de llavors i plantes de viver
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. En cas de
plançons originaris de proveïdors no nacionals, aquest
requisit es considera complert amb la tinença del passaport
fitosanitari.
– Es poden incloure els royalties, però en la mateixa anualitat
del programa operatiu que el material vegetal corresponent.

1.2.4 Altres mitjans de producció. (1.2.4.)
• GPS, etc.

El GPS s’ha d’identificar en la maquinària que s’instal·li
mitjançant número de bastidor i matrícula, si s’escau.

1.3 Ajust de l’oferta a la demanda
1.3.1 Arrabassada de plantacions de cultius llenyosos (1.3.1). – Únicament es poden arrabassar varietats que presentin
problemes de comercialització en el mercat, fet que s’ha de
justificar degudament segons el parer de l’autoritat competent.
– Es limita anualment al 10 % de la superfície de l’organització
de productors per a la varietat en qüestió. No obstant això,
aquest percentatge es pot augmentar fins al 25 % si
l’arrabassada va acompanyada d’una reconversió varietal
sempre que amb aquesta no es produeixin increments
productius i es faci envers varietats que no presentin
problemes de comercialització en el mercat, fet que s’ha de
justificar degudament segons el parer de l’autoritat competent.
– La despesa anual amb càrrec al programa operatiu està
limitat a 4.000 €/hectàrea.
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2. Mesura dirigida a millorar o mantenir la qualitat dels productes
La despesa anual per al conjunt de la mesura està limitada al 60 per cent del fons
operatiu aprovat i efectivament executat.
Descripció

2.1

Condicions de subvencionalitat

Qualitat i seguretat alimentària

2.1.1 Millora de la traçabilitat. (2.1.1.)
– Els instruments informàtics s’han de destinar a l’actuació
• Adquisició d’instruments de gestió i anàlisi per a sistemes de
descrita, i s’exclou de manera explícita el seu ús per a
traçabilitat: programes informàtics, lectors, etc.
qüestions administratives.
• Plataforma virtual per al control de la traçabilitat.
2.1.2 Implantació i millora de sistemes de gestió de qualitat de – S’ha de presentar un certificat d’una empresa acreditada per
producte. (2.1.2.)
a aquestes finalitats.
2.1.3 Implantació i millora de sistemes de gestió de qualitat de – S’ha de presentar un certificat d’una empresa acreditada per
procés (2.1.3)
a aquestes finalitats.
2.1.4 Construcció de laboratoris i equipament (material de – S’ha de presentar un certificat d’una empresa acreditada per
laboratori no fungible) (2.1.4.)
a aquestes finalitats.
• Obra civil i despeses de material no fungible (microscopis, – És incompatible amb les accions 7.14 i 7.16 quan es tracti
material de laboratori, etc.).
d’una pràctica obligatòria recollida en el cost específic
corresponent.
2.1.5 Despeses de certificació de producció integrada i
producció ecològica i altres sistemes protocol·litzats de
qualitat. (2.1.5)
2.1.6 Anàlisi (2.1.6)
– Aquesta actuació és incompatible amb l’actuació 2.1.4. i les
• Despeses relacionades amb anàlisis l’objectiu de les quals
accions 7.14 i 7.16 a nivell de superfície quan estiguin
sigui controlar la situació mediambiental i de qualitat en tot
previstes com a pràctica obligatòria en els mòduls de
l’àmbit de la producció (sòl, aigua, etc.), manipulació,
producció ecològica o integrada.
condicionament, transformació i envasament.
– Només són subvencionables les anàlisis fetes en laboratoris
• Anàlisis multiresidus per a exportació.
acreditats.
– No són subvencionables les anàlisis de caràcter obligatori
relacionades amb la salut pública.
– Han d’estar inscrits en el Registre oficial de productes
fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
així com en el Registre de determinats mitjans de defensa
fitosanitària.
2.1.7 Cost específic en trampes, mosquers, depredadors – Aquesta actuació és incompatible amb les accions 7.14 i 7.16
naturals, feromones, extractes vegetals, microorganismes,
a nivell de superfície quan estiguin previstes com a pràctica
plantes repel·lents o qualsevol altre material de protecció
obligatòria en els mòduls de producció ecològica o integrada.
vegetal, excloent-ne productes químics, respectuosos amb el – S’ha d’efectuar un estudi per un organisme independent per
medi ambient, derivats de la implantació de sistemes de
establir un import a preu fet sobre la base de l’article 31.2.a) i
qualitat diferents de producció integrada i ecològica. (2.1.7.)
apartat 3, del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, que ha
de cobrir el cost addicional i les pèrdues d’ingressos.
2.1.8 Cadena de fred i conservació del producte mitjançant
fred i altres formes de conservació (2.1.8):
– Tècniques de prolongació de la vida de fruites i hortalisses
– Sistema Smartfresh, catalitzador d’etilè, retardador, kit de
conservació per a fruites, a base de SO2 (anhídrid sulfurós), i
altres actius d’acció similar.

Tècniques de prolongació de la vida de fruites i hortalisses.
Qualsevol nou principi actiu ha de ser prèviament validat per
l’Administració.
Despeses no elegibles:
– Despeses relacionades amb el manteniment i la conservació
i consumibles.
– Despeses salarials d’entrada i sortida de producte a les
cambres frigorífiques (despeses de funcionament).
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2.2 Personal per a la millora o el manteniment de la
qualitat o de protecció mediambiental.
2.2.1 Despeses de personal que contribueixin a la millora o el – Per al personal de qualitat s’ha dur a terme alguna de les
manteniment de la qualitat o del medi ambient d’acord amb
actuacions de la mesura 2 encara que no s’incloguin en el
l’annex III, apartat 2.b) del Reglament delegat (UE) núm.
programa operatiu.
2017/891. (2.2.1.)
– Per justificar que el personal és qualificat s’ha d’aportar una
descripció i justificació de la qualificació del lloc de treball o
del treball a efectuar. La justificació del cost s’ha de fer
mitjançant despeses reals.
– La despesa corresponent a les actuacions de personal 2.2.1
i 3.2.3 està limitada al 20 per cent per al conjunt del programa
operatiu. En cas d’incompliment és aplicable l’article 61.6, del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, de manera que
l’import d’ajuda corresponent a l’última anualitat del programa
operatiu es redueix proporcionalment al depassament
d’aquest límit.

3. Mesura dirigida a millorar la comercialització
La despesa anual per al conjunt de la mesura està limitada al 80 per cent del fons
operatiu aprovat i efectivament executat.
En totes les inversions el sol·licitant ha de complir tota la normativa obligatòria que
correspongui.
Descripció

3.1

Condicions de subvencionalitat

Infraestructura i equips.

3.1.1 Obra civil. (3.1.1.)
• Adquisició/construcció de naus, construcció de centrals
hortofructícoles, indústries de transformació, condicionament
i coberta d’espais per a recepció o expedició de productes
hortofructícoles, ampliacions de centres de transformació,
construcció de molls de recepció i expedició, aïllaments de
naus, condicionament de sòls; millora, condicionament i
reforma dels elements anteriors, així com els seus projectes
d’execució, vies d’accés a les centrals hortofructícoles, etc.
• Adquisició/construcció de botigues al detall; millora,
condicionament i reforma dels elements anteriors, així com
els seus projectes d’execució, etc.
• Traspassos de parades en mercats a l’engròs.

– Pel que fa tant a l’obra civil com a la maquinària, les
instal·lacions i els equips, el lloguer com a alternativa a la
compra només es permet quan es justifiqui econòmicament
mitjançant la presentació d’un informe elaborat per un tècnic
competent.
– Les vies d’accés s’han de dimensionar en funció del trànsit
que hagin de suportar derivat de l’activitat de l’OP.
– En el cas de botiga al detall, aquesta només és elegible si
més del 50 % del valor dels productes que s’hi venen són
fruites i hortalisses per als quals l’organització de productors
està reconeguda i han estat produïdes per aquesta o per
altres organitzacions de productors.
– Només és subvencionable el cost del traspàs, però no les
despeses de funcionament posteriors.

3.1.2 Maquinària, instal·lacions i equips. (3.1.2.)
– La maquinària, les instal·lacions o els equips han d’estar
• Instal·lació de maquinària de manipulació, classificació i
directament relacionats amb el producte final, el procés o
presentació; maquinària de neteja, pelada i trossejament,
l’activitat de l’organització de productors.
maquinària de selecció i calibratge, maquinària d’envasament,
instal·lacions elèctriques en nau o en central, maquinària de
confecció de «quarta o cinquena gamma», maquinària per a
la transformació o per a la valoració de subproductes de la
transformació, embolcadores, etiquetadores, túnels de
rentatge de caixes, transformadors i instal·lacions elèctriques.
Millora i condicionament dels elements anteriors, etc.
• Instal·lació de bàscules, cintes transportadores, maquinària
neteja cintes, paletitzadors, despaletitzadors i apiladores
d’envasos, transportadors aeris de caixes, carretons
elevadors i transpaletes.
• Equipament frigorífic.
• Instal·lacions i equipament necessari per a una botiga al detall
o una parada en un mercat a l’engròs.
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3.1.3 Equipament informàtic. (3.1.3.)
– Els sistemes d’informació i comunicació només són
• Sistemes de control de producció i traçabilitat (programes
subvencionables si contribueixen a la consecució d’un o més
informàtics, lectors, etc.), automatització classificació de línies
objectius dels que estableixen els articles 33.1 i 152.1 del
de producció (maquinari i programari).
Reglament (UE) núm. 1308/2013.
• Implantació de canal web i de sistemes d’informació i – L’equipament informàtic s’ha de destinar a l’actuació descrita,
comunicació mitjançant missatges a mòbils.
i s’exclou de manera explícita el seu ús per a qüestions
administratives.
3.1.4 Envasos i palets de camp que s’utilitzin més d’un any. – La despesa corresponent als envasos i palets de camp està
(3.1.4.)
limitada al 5 per cent per al conjunt del programa operatiu. En
cas d’incompliment és aplicable l’article 61, apartat 6, del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, de manera que
l’import d’ajuda corresponent a l’última anualitat del programa
operatiu es redueix proporcionalment al depassament
d’aquest límit.
3.1.5 Altres inversions en infraestructura i equips. (3.1.5.)
3.1.6 Inversions i accions relacionades amb la transformació
de fruites i hortalisses en fruites i hortalisses transformades
(productes enumerats a l’annex I, part X, del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 i a l’annex I del Reglament delegat (UE)
núm. 2017/891). (3.1.6)
3.2

Mitjans per a la comercialització

3.2.1 Realització d’estudis de mercat i programació de la – S’han d’incloure estudis relatius al moment òptim de
producció. (3.2.1.)
recol·lecció, varietats més adequades o període
d’emmagatzematge, entre altres factors, en funció de la
destinació, així com altres tipus d’estudis de mercat.
3.2.2 Promoció comercial. (3.2.2.)
– En el cas de la promoció comercial:
Promoció genèrica, de marques de l’OP i d’etiquetes de qualitat • El que estableix el punt 4 i de l’annex III del Reglament
mitjançant:
delegat (UE) núm. 2017/891.
• Creació de llocs d’Internet, així com les seves modificacions i • No es poden incloure inversions o conceptes de despesa que
actualitzacions.
rebin subvenció a través d’altres vies.
○ Publicitat (en mitjans de comunicació audiovisual –cinema, • S’ha de presentar un pla de promoció que reculli almenys els
cadenes especialitzades de televisió–, anuncis radiofònics, en
objectius del pla, les actuacions que es duran a terme i, si
premsa general i especialitzada, en premsa de jornades i
s’escau, la sinergia entre aquestes, els destinataris del pla i
congressos, pòsters, tanques publicitàries, etc.),
els principals missatges a transmetre.
○ Publicitat específica en els envasos finals que arriben al – Només són elegibles premis relacionats amb l’activitat de
consumidor o envasos que arriben al punt de venda directa al
fruites i hortalisses (per exemple, un cistell de fruites, material
consumidor: adhesius o sobrecost de la impressió a l’envàs.
per cuinar aquests productes, llibres relacionats...).
○ Publicitat en les peces de fruita: adhesius
– En el cas concret de la participació en fires, en cas que ja es
○ Iniciatives pedagògiques destinades als nens i adolescents
rebi subvenció per una altra via per a alguna de les inversions
en els centres d’ensenyament,
o conceptes de despesa d’una determinada fira, no es poden
○ Iniciatives d’informació als consumidors en els llocs de venda,
incloure els altres en el marc dels PO.
○ Fullets amb informació sobre els productes i receptes, – L’assistència de personal de l’OP/AOP a fires està limitada al
passatemps infantils, etc.
personal comercial contractat per l’entitat per a activitats
○ Material de concursos (premis, fullets) que promoguin el
comercials.
consum de fruites i hortalisses.
○ Marxandatge,
○ Participació en fires relacionades amb l’activitat de fruites i
hortalisses:
• Cost dels estands (lloguer del sòl, disseny, muntatge,
elements), hostesses i altre personal de l’estand, activitats
d’animació, etc.
• Assistència de personal de l’OP/AOP.
○ Aportacions per dur a terme operacions de promoció, no
finançades amb ajudes públiques, conjuntament amb altres
OP.
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3.2.3 Personal qualificat per a la millora del nivell de – Personal: per justificar que el personal és qualificat s’ha
comercialització. (3.2.3.)
d’aportar una descripció i justificació de la qualificació del lloc
de treball o del treball a efectuar. Només se subvenciona
personal addicional al ja contractat, o personal que tot i estar
contractat amb anterioritat i disposar de la qualificació
requerida porti a terme una nova activitat (control del moment
òptim de la recol·lecció en termes de graus Brix i consistència,
optimització de l’emmagatzematge o varietats més adequades,
entre d’altres), comercialització de nous productes, noves
línies o en nous mercats, i com a màxim durant un programa
operatiu per a una mateixa activitat (màxim 5 anys). La
justificació del cost s’ha de fer mitjançant despeses reals.
– La despesa corresponent a les actuacions de personal 2.2.1 i
3.2.3 està limitada al 20 per cent per al conjunt del programa
operatiu. En cas d’incompliment és aplicable l’article 61.6 del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, de manera que l’import
d’ajuda corresponent a l’última anualitat del programa operatiu
es redueix proporcionalment al depassament d’aquest límit.
3.2.4 Accessoris per a mitjans de transport frigorífic o en – A l’actuació 3.2.4 no es pot incloure la cabina tractora ni cap altre
atmosfera controlada. (3.2.4.)
element que no sigui específic de fred o atmosfera controlada.
3.2.5 Obertura d’oficines comercials a l’exterior. (3.2.5.)

– Pel que fa tant a l’obra civil com a la maquinària, les
instal·lacions i els equips de les oficines comercials a
○ Adquisició/construcció de l’obra civil
l’exterior, el lloguer com a alternativa a la compra només es
○ Instal·lacions i equipament.
permet quan es justifiqui econòmicament mitjançant la
○ Personal (és aplicable allò establert per al personal de l’acció
presentació d’un informe elaborat per un tècnic competent.
(3.2.3))
– L’organització de productors ha de presentar en el moment
de la sol·licitud de l’ajuda total o saldo documentació
justificativa dels treballs comercials duts a terme.

4. Mesura dirigida a recerca i producció experimental
La despesa anual per al conjunt de la mesura està limitada al 30 per cent del fons
operatiu aprovat i efectivament executat.
Descripció

4.1

Inversions en instal·lacions o finques pilot. (4.1.1.)

Condicions de subvencionalitat

– La producció experimental, en virtut de l’apartat 1 de l’annex
III del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, s’ha de
determinar mitjançant cost específic. Només es pot aprovar
quan es disposi de personal qualificat que se n’encarregui i es
presenti un protocol sobre l’experimentació a efectuar que
justifiqui la novetat d’aquesta i el risc que suposa. Aquest
protocol ha d’incloure el càlcul dels costos específics, i ha de
ser valorat per un centre públic de recerca o un organisme
equivalent segons el parer de l’òrgan competent.
– Les inversions han de disposar de les autoritzacions i
llicències necessàries segons requereixi la naturalesa de la
inversió.
4.2 Personal qualificat dedicat a l’acció en exclusiva, o – La justificació del cost de l’acció 4.2 s’ha de fer mitjançant
justificat amb control horari. (4.2.1.)
despeses reals.
4.3 Material no fungible de laboratori. (4.3.1.)
4.4 Contractacions externes amb centres de recerca.
(4.4.1.)
4.5 Adquisició de plantes perennes. (4.5.1.)
4.6 Altres despeses en funció de les característiques de
l’acció experimental i del grau d’innovació i el risc que
aquesta comporti. (4.6.1.)
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5. Mesura dirigida a formació i serveis d’assessoria
La despesa anual per al conjunt de la mesura està limitada al 30 per cent del fons
operatiu aprovat i efectivament executat.
Descripció

5.1

Condicions de subvencionalitat

Producció ecològica (5.1.1.)

– L’organització de productors ha d’estar portant a terme alguna
de les accions que es poden incloure en un programa
operatiu, encara que no la inclogui en el fons operatiu.

5.2 Producció integrada (5.2.1.)
5.3 Altres aspectes mediambientals (5.3.1.)
5.4 Traçabilitat (5.4.1.)
5.5 Qualitat (5.5.1.)
• Contractació de serveis de formació i assessoria sobre
verificació de qualitat tant en origen com en destinació, etc.
5.6 Formació i assessoria en altres accions pròpies del – No són subvencionables les despeses administratives
Programa operatiu diferents dels anteriors (5.6.1.)
relacionades amb l’elaboració del programa operatiu.

6.

Mesura dirigida a prevenció i gestió de crisis

La despesa anual per al conjunt de la mesura està limitada al 33 per cent del fons
operatiu aprovat i efectivament executat.
Descripció

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2

Condicions de subvencionalitat

Retirades
Distribució gratuïta
Compostatge i biodegradació
Alimentació animal
Altres destinacions

– Respectar la Circular 34/2016 de retirades del FEGA.
– Respectar l’article 11 del present Reial decret.
– Respectar la normativa mediambiental i sanitària establerta
per les comunitats autònomes o altres òrgans competents.

Recol·lecció en verd i no recol·lecció

6.2.1 Recol·lecció en verd
6.2.2 No recol·lecció

– Respectar la Circular 34/2016 de collita en verd i no collita del
FEGA.
– Respectar l’article 11 del present Reial decret.
– Respectar la normativa mediambiental i sanitària establerta
per les comunitats autònomes o altres òrgans competents.

6.3 Formació destinada a la prevenció i gestió de crisis. Es poden subvencionar sota aquesta actuació cursos o jornades
(6.3.1.)
que tinguin per finalitat formar el personal i els socis de les OP
pel que fa a:
• Mecanismes disponibles per a prevenció i gestió de crisis:
○ Descripció dels instruments i descripció del procediment
aplicable.
○ Interès de l’ús d’aquests mecanismes.
• Altres cursos o jornades relacionats amb prevenció i gestió de
crisis, sempre que aquesta relació es justifiqui en el programa
del curs o jornada.
6.4 Promoció i comunicació destinada a prevenció i gestió
de crisis incloent-hi la diversificació i consolidació de
mercats de fruites i hortalisses.)
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6.4.1 Promoció i comunicació destinada a prevenció i gestió Respectar el que estableixen l’article 14 del Reglament
de crisis
d’execució (UE) núm. 2017/892, el punt 20 de l’annex II i el
punt 14 de l’annex III del Reglament delegat (UE) 2017/891,
amb la possibilitat d’incloure només actuacions efectuades
com a conseqüència de:
• Previsió d’excedents conjunturals.
• Previsió o concentració real de l’oferta en un moment puntual.
• Preus anormalment baixos en moments puntuals que puguin
afectar el comportament de la campanya.
• Altres motivacions, com la disminució conjuntural del consum
a causa de condicions climàtiques desfavorables.
6.4.2 Diversificació i consolidació de mercats de fruites i Respectar el que estableixen l’article 14 del Reglament
hortalisses
d’execució (UE) núm. 2017/892, el punt 21 de l’annex II i el
punt 13 de l’annex III del Reglament delegat (UE) 2017/891.
6.5 Costos administratius derivats de la constitució de Respectar el que estableix l’article 40 del Reglament delegat
fons mutuals i contribucions financeres per a la reposició
(UE) núm. 2017/891.
d’aquests. (6.5.1.)
Respectar el que estableix l’article 12 del present Reial decret.
6.6 Devolució del capital i pagament dels interessos de Les mesures de prevenció i gestió de crisis s’han de finançar bé
préstecs contrets per les organitzacions de productors
directament o bé mitjançant els préstecs als quals es refereix
per finançar mesures de prevenció i gestió de crisis.
aquest apartat, sense que es puguin acumular totes dues
(6.6.1.)
formes de finançament.
6.7 Assessorament a organitzacions de productors i Respectar el que estableix l’article 51 bis i punt 12 de l’annex III
associacions d’organitzacions de productors amb un
del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
grau d’organització baix i a productors individuals (6.7.1)

7. Mesura dirigida a objectius mediambientals
La despesa anual per al conjunt de la mesura està limitada al 60 per cent del fons
operatiu aprovat i efectivament executat.
Descripció

Condicions de subvencionalitat

7.1 Inversions per lluitar contra l’erosió en cultius
llenyosos (7.1.1.)
7.2 Incorporació al sòl de restes de poda o col·locació Les condicions que s’han de complir per a totes aquestes
sobre aquest per millorar-ne el contingut en matèria
accions són les que estableixen les directrius nacionals per a
orgànica i lluitar contra l’erosió (7.2.1.)
accions mediambientals.
7.3 Utilització de compostatge d’origen vegetal (7.3.1.)
7.4 Realització d’adobament en verd mitjançant
lleguminoses i altres espècies (7.4.1.)
7.5 Realització d’adobament en verd mitjançant restes de
la mateixa explotació en hortícoles d’hivernacle (7.5.1.)
7.6 Ús de tècniques de solarització o biosolarització (7.2.1.).
7.7 Instal·lacions o millores de depuració de l’aigua (7.7.1.)
7.8 Transformació d’hivernacles amb sòl en hivernacles
sense sòl amb recirculació de solució nutritiva en zones
vulnerables a la contaminació per nitrats d’origen agrari
(7.8.1)
7.9 Millora de l’eficiència de filtres i equips similars per a
la reducció d’emissions de pols i altres partícules (7.9.1.)
7.10 Instal·lacions o millores de recuperació de l’aigua
(7.10.1.)
7.11 Millora de sistemes de reg per altres de més eficients
(modernització de regadius) (7.11.1)
7.12 Recàrrega d’aqüífers, actuacions per reduir
l’escorrentia superficial i evitar avingudes d’aigua (7.5.1.).
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Condicions de subvencionalitat

7.13 Utilització de la tècnica d’ombreig d’embassaments
per frenar l’evaporació dels recursos hídrics (7.24.1.).
7.14 Producció ecològica genèrica (7.14.1.)
7.15 Utilització de mètodes de lluita biològica i/o
biotecnològica, alternatius als convencionals, utilitzats en
agricultura ecològica, en cultius hortofructícoles (7.15.1.)
7.16 Producció integrada genèrica (7.16.1.)
7.17 Utilització de mètodes de lluita biològica i/o
biotecnològica, alternatius als convencionals, utilitzats en
producció integrada, en cultius hortofructícoles (7.17.1.)
7.18 Utilització de mètodes de lluita biològica i/o – El cost de la utilització de planta empeltada en hortícoles està
biotecnològica, alternatius als convencionals, utilitzats en
limitat al 35 per cent del fons operatiu.
agricultura convencional, en cultius hortofructícoles (7.18.1.)
7.19 Utilització de planta empeltada en hortícoles
d’hivernacle per reduir l’ús de productes químics. (7.19.1.)
7.20 Utilització de la tècnica d’embossament de préssec
com a barrera física enfront de plagues per reduir l’ús de
productes químics (7.26.1.).
7.21 Utilització de la tècnica de decorticació en raïm de
taula per reduir l’ús de productes químics (7.21.1.)
7.22 Implantació de bardisses a la parcel·la per afavorir la
biodiversitat i el manteniment/restauració del paisatge
(7.22.1.)
7.23 Instal·lacions d’energia renovable (eòlica i solar). (7.23.1.)
7.24 Utilització de mitjans de producció, transformació o
condicionament més eficients energèticament (7.24.1.)
7.25 Cogeneració [producció combinada de calor i
energia] d’energia a partir de residus derivats de la
producció, transformació, condicionament del producte
per a la seva expedició o comercialització de fruites i
hortalisses (7.25.1.)
7.26 Costos addicionals per la utilització del ferrocarril o
del transport marítim, en relació amb el transport per
carretera (7.26.1.)
7.27 Utilització de cobertes vegetals en conreus fruiters
com a alternativa al maneig convencional (7.27.1)
7.28 Utilització en l’explotació de fil biodegradable i ràfia
biodegradable (7.28.1.)
7.29 Utilització en l’explotació de plàstics biodegradables
i compostables (7.29.1.)
7.30 Valoració de residus generats en les fases de
producció, transformació, condicionament del producte
per a la seva expedició o comercialització (7.30.1)
7.31 Tractament, recuperació i classificació de residus
(7.31.1.)
7.32 Obtenció de biogàs a partir de residus derivats de la
producció i transformació de fruites i hortalisses (7.32.1.)
7.33 Reducció d’emissions de contaminació acústica
(7.33.1.)
7.34 Accions de formació i sensibilització mediambiental
(7.34.1.)
7.35 Assistència tècnica per portar a terme accions
mediambientals (7.35.1.)
7.36 Anàlisi, assessoria i auditoria per portar a terme
accions mediambientals (7.36.1.)
7.37 Certificació de la petjada de carboni (7.37.1.)
7.38 Certificació de la petjada hídrica (7.38.1.)
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8. Altres accions, actuacions, inversions i conceptes de despesa.
La despesa anual per al conjunt de la mesura està limitada al 40 per cent del fons
operatiu aprovat i efectivament executat.
Descripció

Condicions de subvencionalitat

8.1 Fusions, adquisicions i participacions. (8.1.1.)
• Compra de terrenys no edificats quan sigui necessària per
efectuar una inversió inclosa en el programa i compra de béns
immobles de conformitat amb les condicions que estableixen
l’apartat 6 de l’annex III i l’article 31 del Reglament delegat
(UE) núm. 2017/891, sempre que no s’hagin comprat amb
ajuda de la Unió Europea o ajuda nacional en els últims deu
anys.
• Inversions en accions d’empreses del sector de fruites i – Només es poden incloure accions d’empreses que portin a
hortalisses, incloses les inversions en indústries del sector de
terme activitats amb productes o serveis de l’OP.
fruites i hortalisses, si la inversió contribueix a l’assoliment
dels objectius del programa operatiu.
• Despeses jurídiques i administratives derivades de les fusions
o adquisicions d’organitzacions de productors i de la creació
d’organitzacions de productors transnacionals o associacions
de productors transnacionals. Estudis de viabilitat i propostes
que les organitzacions de productors hagin encarregat en
aquest àmbit.
8.2

Despeses generals (8.2.1.).

Complir el que estableix l’annex III apartat 2, lletra a) del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 tenint en compte que
la quantitat fixa a preu fet del 2 % s’ha de calcular en funció
del fons operatiu aprovat, però s’ha de corregir, si s’escau, en
funció del fons operatiu realment executat.

8.3.1 Estudis (8.3.1)
Els estudis han de contribuir als objectius que recull l’article 33.
Realització d’estudis diferents dels que recull l’actuació 3.2.1 del
1, del Reglament (UE) núm. 1308/2013.
present annex.
8.4.1 Altres accions no incloses en els apartats anteriors
conduents a la consecució dels objectius indicats a l’article
33, apartat 1, del Reglament (UE) núm. 1308/2013. (8.4.1).

ANNEX V
Imports d’ajuda per a les retirades de productes no inclosos a l’annex IV del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891
Import d’ajuda (€/100 kg)
Producte

Bleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carxofa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Api . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bròquil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carbassó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carbassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caqui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ceba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cirera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Xampinyó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pruna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escarola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distribució
gratuïta

26,08
73,70
38,40
15,44
31,90
22,80
22,78
31,10
8,94
87,92
57,23
41,30
32,93

Altres
destinacions

19,56
55,28
28,80
11,58
23,92
17,10
17,08
23,33
6,71
65,94
42,92
30,97
24,70
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Import d’ajuda (€/100 kg)
Producte

Distribució
gratuïta

Altres
destinacions

Espàrrec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Espinac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maduixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fava tendra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Híbrids de petits cítrics  . . . . . . . . . . . 
Figa fresca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mongeta tendra . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kiwi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Enciam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nap, nap rodó i xirivia . . . . . . . . . . . . 
Nespra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraguaià, platerina i préssec pla . . . 
Cogombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pebrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Porro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Col de cabdell, col . . . . . . . . . . . . . . . 
Pastanaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104,14
33,77
273,10
65,28
41,51
47,43
26,97
79,70
69,20
48,02
38,89
53,50
69,31
47,65
26,58
35,60
32,57
18,99
22,32

78,11
25,33
204,83
48,96
31,13
35,57
20,23
59,77
51,90
36,01
29,17
40,12
51,99
35,74
19,94
26,70
24,43
14,24
16,74

ANNEX VI
Compensacions per a les operacions de collita en verd i renúncia a efectuar la collita
Part A) Recol·lecció normal
Compensació (€/ha)
Producte

Secà

Regadiu
aire lliure

Regadiu
protegit

Productes de l’annex IV del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891
Coliflor
Poma
Raïm
Albercoc
Nectarina
Préssec
Pera
Síndria
Taronja
Mandarina
Clementina
Satsuma
Llimona

2.189
1.278
1.356
713
453
925
1.606
904
-

2.821
4.440
6.968
3.086
4.754
4.634
4.459
2.841
4.244
3.546
4.264
4.287
4.280

3.863
-

Productes fora de l’annex IV del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891
Bleda
All
Api
Bròquil
Carbassa

2.457
2.651
2.066

4.625
4.607
5.188
3.991
4.183

10.439
7.675
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Compensació (€/ha)
Producte

Secà

Caqui
Ceba
Cirera
Xampinyó
Pruna
Escarola
Espinac
Granada
Fava tendra
Híbrids de petits cítrics
Figa fresca
Kiwi
Enciam
Nap, napicol, xirivia
Nespra
Paraguaià, platerina i préssec pla
Porro
Col de cabdell, col
Pastanaga

Regadiu
aire lliure

Regadiu
protegit

3.769
3.630
3.073
4.309
5.694
4.935
4.129
2.989
3.686
3.511
5.558
6.936
9.261
5.456
5.796
7.104
4.119
8.344

1.063
7.352
6.243
8.105
-

777
1.921
823
1.270
958
4.723
4.137
726
1.278
2.803
4.476
2.407

Part B) Recol·lecció parcial
En cas de realització de recol·lecció parcial, per aplicació del segon paràgraf de
l’article 48.3 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, els productes i el percentatge de
recol·lecció setmanal, als efectes del compliment del període màxim de sis setmanes, són:
Taula 1. Percentatge de recol·lecció setmanal
Setmanes
després de
la plantació*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tomàquet
cicle curt **

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
10

Tomàquet
cicle llarg
**

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5

Albergínia

Cogombre

Carbassó

Pebrot

0
0
0
0
3
1,62
2,3
2,31
2,31
3,84
3,85
3,85
3,84
2,89
2,88
2,89
2,88
1,54
1,54
1,54

0
0
0
0
1,25
1,25
1,25
1,25
5
5
5
5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

0
0
0
0
1,25
1,25
1,25
1,25
3,75
3,75
3,75
3,75
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
5
3,75

Espàrrec

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1,5
1,5
2
4
4
5
6
10
18
15

Carxofa

Maduixa

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,5
0,5
1
2
1,4
1,35
1,25
1,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,5
0,85
1,35
2,2
2,3
2,2
2,5
3
4
6,5
7

Mongeta
Mongeta
tendra cicle tendra cicle
tardor
primavera

0
0
0
0
0
0
0
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
-

0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Meló

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
9
10
10
10
10
10

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 230

Setmanes
després de
la plantació*

Tomàquet
cicle curt **

Tomàquet
cicle llarg
**

Albergínia

Cogombre

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

7,5
7,5
7,5
7,5
-

2,5
2,5
2,5
2,5
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
-

1,54
1,53
1,93
1,92
1,92
1,93
2,88
2,89
2,88
2,88
3,08
3,08
3,08
3,07
3,08
3,85
3,84
3,85
3,84
3,85
-

3,75
3,75
3,75
3,75
-
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Carbassó

5
5
5
5
-

Pebrot

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
2,5
2,5
2,5
-

Espàrrec

Carxofa

10
7
6
5
2
1

2,5
2,25
2,25
2,5
2
2
2
2
2,25
2,25
2
2,25
2,25
5
5
5
5
5
5
6,25
6,25
6
6,25
6,25
-

-

Maduixa
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Mongeta
Mongeta
tendra cicle tendra cicle
tardor
primavera

7,5
11
9
7,8
7,1
7
6,6
6
5,4
0,1
-

-

9
-

* En el cas de l’espàrrec, el primer any és improductiu, per la qual cosa les setmanes són les transcorregudes
des de l’1 de gener de l’any següent a la plantació i no des de la data de plantació.
** En el cas del tomàquet, únicament es pot percebre compensació fins al 31 de maig.

No obstant això, les comunitats autònomes han de verificar si els calendaris de
recol·lecció setmanal són aplicables a les seves condicions de producció. En cas que no
sigui aplicable, poden aplicar el seu calendari de recol·lecció específic, i ho han de
comunicar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura
i Pesca i Alimentació.
Taula 2. Imports als efectes del càlcul de la compensació per recol·lecció parcial
Compensació (€/ha)
Producte

Tomàquet (1 XI-31 V)
Productes de l’annex IV del
(cicle curt o llarg).
Reglament delegat (UE) núm.
Albergínia.
2017/891
Meló.
Carxofa.
Carbassó.
Productes fora de l’annex IV Espàrrec.
del Reglament delegat (UE) Maduixa.
núm. 2017/891
Mongeta tendra.
Cogombre.
Pebrot.

Secà

1.908
2.020
3.484
2.032

Regadiu aire
lliure

Regadiu
protegit

16.157

22.410

6.603
10.357
3.285
5.085
4.044
7.073
7.677
6.880
8.110

15.867
11.525
8.591
4.232
17.272
9.246
16.310
16.393

Meló

10
8
6
5
3
2
1
-
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L’import de compensació per hectàrea es calcula multiplicant (A) x (B), on:
(A) és el percentatge que queda per collir, en funció de la setmana de cultiu que
figura a la taula 1 d’aquest annex i que es calcula sumant els percentatges de les sis
setmanes següents des que s’ha efectuat l’operació de prevenció de crisis. En cas que
l’operació es faci entre dilluns i dimecres de la setmana, aquesta ha de ser la primera
setmana de càlcul del percentatge de collita restant. En cas que es faci entre dijous i
diumenge, aquesta setmana es considera recol·lectada i, als efectes de càlcul del
percentatge que queda per collir, la primera setmana ha de ser la següent, i
(B) l’import (€/ha) corresponent per producte fixat a la taula 2.
ANNEX VII
Documentació mínima a aportar juntament amb les sol·licituds de modificació dels
programes operatius de les organitzacions de productors i de les associacions
d’organitzacions de productors
A)

En tots els casos.

1. Certificat en què consti que les modificacions sol·licitades sobre el programa
operatiu han estat aprovades per l’òrgan competent segons la seva personalitat jurídica o
la instància en què hagi delegat.
2. Anar acompanyades dels justificants en què s’exposin els motius, la naturalesa i la
conseqüència de les modificacions sol·licitades, així com dels justificants que siguin
necessaris per a la seva aprovació.
3. Quan es modifiqui la forma de gestió dels fons operatius i s’esculli l’opció que
conté la lletra a) de l’article 5 d’aquest Reial decret, s’ha d’aportar el certificat de l’entitat
financera dipositària del compte bancari per al moviment exclusiu del fons, amb indicació
de la seva sucursal, el número de compte i la denominació d’aquesta: «Fons operatiu de
l’organització de productors o de l’associació d’organitzacions de productors...
(denominació de l’organització o associació)».
4. Si s’escau, certificació del secretari de l’organització de productors o de l’associació
d’organitzacions de productors per la qual s’aporta un acord de l’assemblea general de
l’entitat, o l’òrgan equivalent de la secció si l’entitat esmentada està organitzada en
seccions, o un òrgan equivalent de l’organització de productors o de l’associació
d’organitzacions de productors en funció de la seva personalitat jurídica, pel qual es delega
la competència en la presentació i aprovació de sol·licituds de modificació del programa
operatiu, previstes en els articles 15 i 16 del present Reial decret, en una determinada
instància de l’organització de productors.
5. Si s’escau, una acta emesa per l’autoritat competent de la comunitat autònoma on
s’hagi de fer la inversió, o si no, una acta notarial, en què es faci constar que la inversió a
fer no s’ha iniciat a la ubicació corresponent. És aplicable per a canvis d’ubicació
d’inversions, avançament de l’execució d’aquestes, increment del nombre d’unitats si la
unitat és de superfície, inclusió de noves inversions, inclusió de noves actuacions
mediambientals o substitució d’actuacions.
B) Relatives a anualitats no començades. En cas que s’introdueixin com a acció nova
inversions en explotacions individuals de membres o si s’incrementa el nombre
d’explotacions individuals de socis en les quals s’hagin de fer inversions enquadrades en
el programa operatiu:
1. Certificat en el qual figuri l’acord adoptat per l’assemblea general de l’entitat, o
l’òrgan equivalent de la secció si l’entitat esmentada està organitzada en seccions, o òrgan
equivalent segons la personalitat jurídica de l’organització de productors, per obtenir el
reemborsament d’aquestes inversions, o el seu valor residual, en cas que el/s soci/s
causi/n baixa en l’organització.
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2. El període d’obligació de devolució d’una inversió o del seu valor residual, als
efectes del càlcul del valor residual a què fa referència l’article 18 del present Reial decret,
i el segon i tercer paràgraf de l’article 31.7 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, que
ha de fixar l’organització de productors en cinc anys o en el nombre d’anys de finançament
corresponent en els casos en què el finançament de la inversió es faci en més de cinc anys.
El valor residual esmentat s’ha de calcular de la manera següent:
Valor residual = [Valor adquisició × (Període d’obligació de devolució – Període
comprès entre la data d’adquisició i la data de baixa del soci)]/Període d’obligació de
devolució.
3. Compromís escrit de cada membre beneficiari d’inversions en explotacions
individuals de no acollir-se, directament o indirectament, a un doble finançament, de la
Unió Europea o nacional, per les mesures incloses en el programa operatiu.
4. Justificació que tots els productors han tingut l’oportunitat de beneficiar-se de
l’aplicació del fons operatiu. A aquest efecte es requereix un certificat del secretari de
l’organització de productors o de l’associació d’organitzacions de productors respecte a la
decisió presa a l’assemblea general, o a l’òrgan equivalent de la secció si l’entitat
esmentada està organitzada en seccions, o a l’òrgan equivalent en funció de la seva
personalitat jurídica, en què s’ha de reflectir que tots els membres han tingut l’oportunitat
de participar en les mesures o accions contingudes en el programa operatiu.
C) Relatives a l’anualitat en curs. En les modificacions que suposin un canvi
d’ubicació en explotacions individuals de socis, una acta notarial en la qual es faci constar
que la inversió a fer no s’ha iniciat a la parcel·la corresponent a la nova ubicació, o una
declaració de l’organització de productors en la qual es compromet a no començar
l’execució de la inversió fins que no hi hagi una acta emesa per l’autoritat competent de la
comunitat autònoma on s’hagi de fer la inversió, en la qual es faci constar que la inversió
a fer no s’ha iniciat a la parcel·la corresponent a la nova ubicació.
ANNEX VIII
Format dels projectes de programes operatius parcials de les associacions
d’organitzacions de productors
A)

Identificació de l’entitat sol·licitant:

1r
2n
3r
4t
5è
6è
7è
8è
9è

Raó social.
Domicili social.
Telèfon.
Fax.
Adreça electrònica.
NIF.
Persona de contacte i telèfon d’aquesta.
Data de reconeixement.
Nombre de membres en la data de reconeixement.

B)

Descripció de la situació partida de l’entitat:

1r Nombre i relació de membres actuals, amb indicació del seu nom, NIF, si són
organització de productors o no, si s’escau, núm. d’organització de productors, i domicili
social.
2n Finalitats estatutàries de l’associació.
3r Quant als efectius productius de l’entitat:
a) Volums de producció per espècies amb els quals treballa, i el seu origen.
b) Actuacions que ja porta a terme l’organització de productors en l’àmbit de l’obtenció
de la producció.
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Quant a la comercialització:

a) Descripció del procés comercial.
b) Actuacions que ja porta a terme l’organització de productors en aquest àmbit.
5è Quant a la infraestructura:
a) Descripció de les instal·lacions, amb indicació de si són en propietat, arrendades
o amb contracte de serveis.
b) Activitats externalitzades i entitats que les porten a terme.
c) Filials.
d) Mitjans humans.
e) Equip administratiu.
C) Objectius perseguits pel programa: s’han d’especificar els objectius del programa
operatiu tenint en compte les perspectives de producció i les sortides comercials, i fent
referència a com contribueix a la consecució dels objectius definits a l’estratègia nacional.
Amb aquest objecte, han de ser quantificats.
D) Durada i mesures del programa:
1r Descripció detallada de les mesures, desglossades en accions, i aquestes en
actuacions, a dur a terme cada any d’aplicació del programa, per aconseguir els objectius
que aquest persegueix. S’ha d’indicar en quin grau cada acció i actuació:
a) Persegueix els objectius esmentats a l’article 33.1 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
b) Complementa i és coherent amb altres mesures que l’entitat estigui portant, o hagi
portat, a terme per aconseguir els mateixos objectius, en especial amb les contingudes en
l’ajuda al desenvolupament rural i en programes operatius anteriors.
c) Impliquen un risc de doble finançament.
d) Es compleix que més del 50 per cent del valor dels productes afectats per la seva
realització són aquells per als quals l’organització de productors estigui reconeguda i és
producció comercialitzada de l’organització de productors.
e) Tots els membres productors han tingut l’oportunitat de beneficiar-se’n, tenint en
compte que en el cas dels programes operatius de les associacions d’organitzacions de
productors, els membres que no tinguin la condició d’organització de productors en virtut
del Reglament (UE) núm. 1308/2013 no poden tenir aquesta oportunitat.
2n Per a cada acció, actuació, inversió i concepte de despesa, excepte per a les
retirades del mercat, a efectuar en la primera anualitat del programa, s’ha d’indicar,
almenys:
a) Una descripció detallada d’aquesta, incloent-hi l’import previst per a la seva
execució desglossat per unitats d’obra.
b) Lloc exacte d’ubicació de la parcel·la agrícola, amb indicació de la identificació
geogràfica mitjançant el sistema SIGPAC.
c) Titularitat, amb indicació del nom o raó social, NIF i relació amb l’organització de
productors.
d) Mitjans humans i materials necessaris per a la seva realització.
e) En compliment de l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan
l’import de la inversió o concepte de despesa a incloure superi les quanties que estableix
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per al contracte menor, tres ofertes de diferents
proveïdors.
f) Justificació de la necessitat de la seva realització.
g) Calendaris d’execució i finançament.
h) Forma de finançament.
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3r Quant a l’acció relativa a les retirades previstes, almenys per a la primera anualitat
del programa, s’ha d’indicar:
a) Volum, en pes, de les retirades previstes, per espècies. Amb indicació de les
quantitats que es preveuen destinar a la distribució gratuïta.
b) Volum mitjà, en pes, de la producció comercialitzada de l’organització de productors
corresponent a cadascun dels tres períodes de referència anteriors a l’anualitat en què
s’han d’efectuar les retirades, de les espècies sobre les quals es preveu fer retirades.
En cas que no es disposi d’aquesta informació, el volum de les espècies esmentades
considerat en el reconeixement de l’organització de productors.
F) Aspectes financers:
1r Pressupost previst per a la seva execució per a cada any d’aplicació del programa.
2n Calendari de realització, per anys.
3r Calendari de finançament, per anys.
G) Altra documentació:
1r Relació de membres de l’associació d’organitzacions de productors, amb indicació
de: raó social, NIF, domicili complet, si són organització de productors o no, número de
registre en cas que ho sigui, i activitat a la qual es dedica.
2n Document que reculli les funcions que ha exercit en els últims tres anys, i les
perspectives d’actuació per als anys de durada del programa operatiu.
3r Certificació emesa pel secretari en què s’indiqui que 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, no són beneficiaris directes de
l’ajuda als programes.
ANNEX IX
Informació i documentació mínima a remetre anualment per les associacions
d’organitzacions de productors amb programa operatiu parcial
A)

Dades generals de l’entitat:

1r
2n
3r
4t
5è
6è

Raó social.
Domicili.
NIF.
Persona de contacte i telèfon d’aquesta.
Anualitat del programa.
Programa operatiu al qual pertany: 20... a 20...

B)

Documentació a remetre:

1r Còpia de l’acta de l’assemblea general de l’associació d’organitzacions de
productors o l’òrgan equivalent de la secció si l’entitat esmentada està organitzada en
seccions o òrgan equivalent en funció de la personalitat jurídica en què es faci constar la
constitució del fons operatiu anual, les disposicions per a la seva provisió i, el mètode de
càlcul de les contribucions financeres. Aquest document ha de contenir, a més:
a) La manera com es gestionarà el fons de les que estableix l’article 5 d’aquest Reial
decret.
b) L’import del fons a constituir en l’anualitat que comença l’1 de gener següent, amb
indicació dels imports que es preveuen destinar a cada mesura, acció, actuació, inversió i
concepte de despesa del programa operatiu.
c) El mètode de càlcul de les contribucions financeres, en què s’aporti, si s’escau, la
informació necessària per justificar els diferents nivells de contribució.
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d) El procediment de finançament del fons.
e) Una relació amb la VPC, el període de referència i l’aportació de cada membre de
l’associació d’organitzacions de productors, en valor absolut i en valor relatiu, amb indicació
de si és organització de productors o no.
2n Un document en què figurin les accions, les actuacions, les inversions i els
conceptes de despesa a efectuar en l’anualitat següent dins de cada mesura del programa,
i per a cada una, almenys:
a) Una descripció detallada d’aquesta, incloent-hi l’import previst per a la seva
execució desglossat per unitats d’obra.
b) Lloc exacte d’ubicació de la parcel·la agrícola, amb indicació de la identificació
geogràfica mitjançant el sistema SIGPAC.
c) Titularitat, amb indicació del nom o raó social, NIF i relació amb l’associació
d’organitzacions de productors.
d) Mitjans humans i materials necessaris per a la seva realització.
e) En compliment de l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan
l’import de la inversió o concepte de despesa a incloure superi les quanties que estableix
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per al contracte menor, tres ofertes de diferents
proveïdors.
f) Justificació de la necessitat de la seva realització.
g) Calendaris d’execució i finançament.
h) Forma de finançament.
Aquesta informació en la primera anualitat del programa ha d’estar inclosa a l’annex VIII.
3r Si s’escau, la documentació i informació que descriu l’apartat 5 de l’annex I del
present Reial decret.
4t Un compromís dels titulars de les accions, actuacions, inversions i conceptes de
despesa del fet que no han rebut, ni rebran, directament o indirectament, cap altra ajuda
per l’execució d’aquestes.
5è La documentació específica per a cada acció, actuació, inversió i concepte de
despesa, exigida pel Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, el Reglament d’execució
(UE) núm. 2017/892, el present Reial decret o les Directrius nacionals per a l’elaboració
dels plecs de condicions referents a les accions mediambientals.
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