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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
3417 Reial decret 94/2021, de 16 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

92/2018, de 2 de març, pel qual es regula el règim dels organismes pagadors i 
de coordinació amb els fons europeus agrícoles, FEAGA i FEADER.

El Reial decret 92/2018, de 2 de març, pel qual es regula el règim dels organismes 
pagadors i de coordinació amb els fons europeus agrícoles, FEAGA i FEADER, va establir 
el règim jurídic dels organismes pagadors de les despeses finançades amb càrrec al Fons 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER) i de l’organisme de coordinació, així com els mecanismes per fer efectiva 
la coordinació.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària, OA, tal com es recull al seu Estatut, aprovat pel 
Reial decret 1441/2001, de 21 de desembre, té atribuïdes, entre altres funcions, actuar 
com a interlocutor únic davant la Comissió Europea per a les qüestions relatives al 
finançament de la política agrícola comuna i la coordinació financera del sistema de 
prefinançament nacional de les despeses dels fons europeus agrícoles i del procés de 
liquidació de comptes d’aquests.

Durant les sis campanyes d’aplicació de l’última reforma de la política agrícola comuna 
(PAC), la normativa nacional s’ha anat adequant de manera successiva a les modificacions 
de la normativa de la Unió Europea, mentre s’hi incorporaven canvis derivats de 
l’experiència adquirida en la gestió d’aquests fons per dotar el sistema d’ajuts de més 
simplicitat, eficàcia i eficiència.

En línia amb aquests objectius i iniciatives, s’ha detectat que els procediments 
relacionats amb els mecanismes necessaris per atendre el prefinançament nacional dels 
pagaments amb càrrec al FEAGA i al FEADER es poden millorar.

Així, actualment, fa uns quants anys que els comptes únics i específics oberts pels 
organismes pagadors de les comunitats autònomes utilitzats per al pagament dels ajuts de 
la PAC, per la conjuntura econòmica i bancària, amb prou feines generen interessos.

Consegüentment, la preparació d’expedients trimestrals per liquidar al Tresor Públic 
quantitats molt petites comporta un cost desproporcionat, tant per a les entitats financeres 
com per als organismes pagadors i el mateix coordinador dels organismes pagadors, i 
també per a la Intervenció Delegada de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
que ha de fiscalitzar cada trimestre imports de cèntims d’euros, en alguns casos.

Per tant, la tramitació d’aquest procediment cada trimestre comporta una disminució 
d’eficàcia en la gestió dels recursos, ja que, en algunes ocasions, el cost de la seva gestió 
administrativa supera els interessos que s’hi reporten.

Per això, amb la finalitat de dotar-lo de més simplicitat i eficiència, i estalviar costos a 
l’Administració i al sector financer, sempre sense posar en risc la liquidació dels interessos, 
es necessita modificar l’apartat 3 de l’article 10 del Reial decret 92/2018, de 2 de març, i 
ampliar a una periodicitat anual la liquidació dels interessos reportats pel compte dels fons 
anticipats als organismes pagadors de les comunitats autònomes en el marc de 
prefinançament nacional dels pagaments amb càrrec a aquests fons.

En l’elaboració d’aquesta norma s’han observat els principis de bona regulació que 
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es 
justifica el projecte en la necessitat d’implementar un ajustament que millori la coordinació 
financera del sistema de prefinançament nacional de les despeses dels fons europeus 
agrícoles i del procés de liquidació de comptes d’aquests. S’hi compleix el principi de 
proporcionalitat i la regulació es limita al mínim imprescindible per complir la normativa 
esmentada. El principi de seguretat jurídica s’hi garanteix perquè s’estableixen en una 
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disposició general les noves previsions en coherència amb la resta de l’ordenament jurídic. 
Així mateix, en aplicació del principi de transparència, s’han consultat durant la tramitació 
de la norma les comunitats autònomes, i s’ha substanciat el tràmit d’audiència i informació 
pública. Finalment, el principi d’eficiència s’hi considera complert, atès que no s’imposen 
noves càrregues administratives davant la regulació actual.

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 en la reunió del 
dia 16 de febrer de 2021,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 92/2018, de 2 de març, pel qual es regula el 
règim dels organismes pagadors i de coordinació amb els fons europeus agrícoles, 
FEAGA i FEADER.

L’apartat 3 de l’article 10 del Reial decret 92/2018, de 2 de març, pel qual es regula el 
règim dels organismes pagadors i de coordinació amb els fons europeus agrícoles, FEAGA 
i FEADER, queda redactat de la manera següent:

«3. Els fons anticipats als organismes pagadors de les comunitats autònomes 
s’han d’ingressar en un compte únic i específic per a cada fons. Aquest compte ha 
de meritar interessos en les condicions normals de mercat. Els interessos meritats 
per aquest compte s’han de liquidar al Tresor Públic anualment, a través de 
l’organisme de coordinació, que ha d’incloure els interessos meritats des de l’u de 
gener fins al trenta-u de desembre de l’any natural».

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat», i té efectes des de l’1 de gener de 2021.

Fet a Madrid, el 16 de febrer de 2021.

FELIPE R.

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