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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
12638 Reial decret 501/2019, de 30 d’agost, pel qual es modifica el 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.

El 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, té com a 
objecte establir la normativa bàsica per a l’aplicació a Espanya de la reglamentació de la 
Unió Europea en la matèria esmentada.

Amb la finalitat d’obtenir una eficàcia més gran en l’execució dels fons operatius de les 
organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses, és necessari portar a terme 
alguns ajustos tècnics en el text del 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.

L’1 de gener de 2018 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2017/2393 del Parlament 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 va modificar el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, en determinades disposicions relatives 
als programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

En conseqüència, la normativa de desplegament del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament i del Consell, de 13 de desembre de 2017, es va 
modificar mitjançant, respectivament, el Reglament delegat (UE) 2018/1145 de la 
Comissió, de 7 de juny de 2018, que modifica el Reglament delegat (UE) 2017/891 pel 
que fa a les organitzacions de productors en el sector de les fruites i hortalisses, i el 
Reglament d’execució (UE) 2018/1146 de la Comissió, de 7 de juny de 2018, que 
modifica el Reglament d’execució (UE) 2017/892, 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, i el 
Reglament (CE) núm. 606/2009, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell pel que fa a les categories de productes 
vitícoles, les pràctiques enològiques i les restriccions aplicables.

Aquestes noves disposicions ja es van incloure en el Reial decret 1179/2018, de 21 de 
setembre. Tanmateix, es fa necessari incorporar-hi ara algunes modificacions tècniques. 
D’una banda, com a conseqüència del fet que la Comissió ha elaborat recentment una 
nota interpretativa sobre la reposició de fons mutuals, és necessari modificar la normativa 
nacional, així com en aplicació del «Pla de mesures per al sector citrícola», com a resultat 
de l’experiència en auditories de la Comissió Europea, o, d’altra banda, per millorar la 
distribució dels fons assignats.

Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació, que preveu l’article 129.1 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Així, sobre els principis de necessitat i eficàcia, la norma està justificada per la 
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raó d’interès general de la deguda aplicació del finançament comunitari, i la millor 
protecció dels interessos de les empreses del sector espanyol. L’adequació al principi de 
proporcionalitat es compleix, atès que conté la regulació imprescindible per atendre la 
necessitat abans, sense que hi hagi restriccions de drets o obligacions per als seus 
destinataris. L’adequació al principi de seguretat jurídica hi és si es considera que la 
norma contribueix a reforçar aquest principi, atès que és coherent amb la necessitat 
normativa esmentada i dota d’un marc estable les empreses, a fi de conèixer les 
condicions per obtenir les ajudes als programes operatius de les organitzacions de 
productors de fruites i hortalisses. Sobre el principi de transparència, es compleix per la 
participació oferta als destinataris potencials en l’elaboració de la norma a través de la 
consulta directa a les principals entitats representatives dels interessos dels sectors 
afectats, atès que s’ha de dur a terme l’audiència pública a través de la pàgina web del 
departament, i pel fet que la norma defineix clarament els seus objectius. Finalment, 
l’adequació al principi d’eficiència es deriva del fet que aquest projecte no imposa 
càrregues administratives innecessàries o accessòries.

En la tramitació d’aquesta norma s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats i s’ha efectuat l’audiència pública.

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 de 
data 30 d’agost de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del 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.

El 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, es modifica 
de la manera següent:

U. En l’apartat 4 de l’article 9 s’afegeix el segon paràgraf següent:

«Així mateix, durant les anualitats 2020 i 2021 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 taronja, clementina, mandarina, satsuma 
i llimona. 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 varietats exceptuades no es 
requereixen mesures excepcionals.»

Dos. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«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.

1. 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 l’article 33.3.d) del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, i el 40 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 de la 
Comissió, de 13 de març de 2017.

2. L’organització de productors ha d’establir en els seus estatuts, definits en 
virtut de l’article 4.1.d) 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, les condicions d’aplicació del fons mutual que ha 
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de validar l’autoritat competent en el moment de l’aprovació del programa operatiu 
o les seves modificacions.

3. L’organització de productors pot pagar la compensació del fons mutual 
únicament als membres productors que experimentin una reducció d’ingressos 
sempre que es compleixin les condicions següents:

a) Una caiguda del preu de referència de com a mínim el 20% respecte a la 
mitjana aritmètica dels últims tres anys, o la mitjana quinquennal dels últims cinc. El 
preu de referència esmentat es pot definir tant per part de l’organització de 
productors com per l’autoritat competent de manera objectiva i inequívoca, de 
manera independent per a cada producte.

Així mateix, aquesta caiguda s’ha de mesurar per al conjunt de la campanya, llevat 
que per característiques pròpies del producte en qüestió es consideri un altre període 
vàlid segons el parer de l’autoritat competent per a la definició de crisis de mercat.

b) Una disminució superior al 20% de la mitjana aritmètica triennal o la mitjana 
quinquennal d’aquest de l’índex definit com la relació entre el valor de la producció 
comercialitzada i el volum de producció comercialitzada per l’organització de 
productors per al producte en qüestió.

4. La compensació als membres productors no pot ser superior al 70% de la 
pèrdua d’ingressos, entenent com a tal la diferència entre la caiguda del mercat 
mínima del 20% i la situació mitjana de referència, entenent com a tal la mitjana 
quinquennal excloent-ne el valor més alt i el més baix.

5. L’organització de productors pot pagar la compensació als membres 
productors que estableix l’apartat 3 sense l’autorització prèvia de l’autoritat 
competent sempre que l’acció 6.5 de l’annex IV d’aquest Reial decret estigui inclosa 
en l’anualitat corresponent del programa operatiu. No obstant això, en el moment de 
la sol·licitud de l’ajuda per a la reposició de fons mutuals, l’organització de productors 
ha de justificar davant l’autoritat competent que la reducció d’ingressos ha estat, 
com a mínim, del 20%, sobre la base d’un informe respecte a això basat en els 
estats comptables, la facturació, els contractes signats amb les entitats distribuïdores 
o comercialitzadores o els elements acreditatius corresponents que ho justifiquin 
degudament segons el parer de la comunitat autònoma competent, i aquesta 
autoritat ha de comprovar que s’han complert les condicions que estableixen els 
estatuts de l’organització de productors per compensar els membres productors 
corresponents, així com l’accés democràtic de tots els membres a la compensació 
esmentada si s’han complert les condicions per a això.

6. Les autoritats competents de les comunitats autònomes poden establir 
requisits addicionals als que estableix aquest article.»

Tres. L’apartat 3 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

«3. Les modificacions contingudes a les lletres a), b), c), g) i i) de l’apartat 
anterior que suposin la supressió d’inversions o conceptes de despesa, o a la 
lletra d) que suposin variacions a la baixa, es poden dur a terme sense cap 
autorització prèvia, sempre que l’organització de productors les comuniqui a 
l’òrgan 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 la lletra d) que suposin variacions a 
l’alça, així com 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 hagin estat aprovades, no 
poden ser objecte d’una nova modificació d’inclusió o supressió durant l’anualitat 
en curs.»
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Quatre. El contingut de la lletra e) de l’apartat 2n de la lletra B) de l’annex II, de 
l’apartat 2n de la lletra D) de l’annex III, de l’apartat 2n de la lletra D) de l’annex VIII i de 
l’apartat 2n de la lletra B) de l’annex IX se substitueix pel següent:

«e) Als efectes de la moderació de costos necessària, en els casos en què les 
accions, les actuacions, les inversions i els conceptes de despesa no els executi 
directament l’organització de productors i siguin objecte de contractació amb un 
tercer, s’han de sol·licitar tres ofertes de diferents proveïdors o qualsevol dels criteris 
establerts a aquest efecte per la comunitat autònoma corresponent en compliment 
de l’article 25.1 d) del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892 de la Comissió, de 
13 de març de 2017.»

Cinc. A la taula de l’annex V s’inclou la fila següent:

«Producte
Import d’ajuda (€/100 kg)

Distribució gratuïta Altres destinacions

Nabiu. 371,61 278,71.»

Disposició transitòria única. Reposició de fons mutuals el 2019.

En funció del que preveu el segon paràgraf de la disposició final única d’aquest Reial 
decret, respecte de l’entrada en vigor dels fons mutuals, les comunitats autònomes poden 
establir un termini adequat perquè les organitzacions de productors puguin presentar 
modificacions en els seus programes operatius per modificar les condicions relatives a la 
reposició de fons mutuals presentats o aprovats el 2019.

Disposició final única. 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’apartat u de l’article únic, que entra en vigor l’1 de gener de 2020.

No obstant això, l’apartat dos de l’article únic s’aplica amb efectes retroactius des de 
l’1 de gener de 2019.

Madrid, 30 d’agost de 2019.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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