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sant i del dany subvencionable, com el compliment dels 
requisits que han de complir els beneficiaris.

El ministre de l’Interior, a proposta de la Direcció 
General de Protecció Civil i Emergències, pot dictar les 
instruccions necessàries per al desplegament i l’execució 
del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final segona. Revisió de quanties.

Les quanties de les subvencions a unitats familiars 
que estableix aquest Reial decret poden ser revisades 
mitjançant una ordre del ministre de l’Interior, amb l’in-
forme favorable previ del Ministeri d’Economia i Hisenda, 
per adaptar-les a l’evolució del cost de la vida.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de març de 2005.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

4575  REIAL DECRET 310/2005, de 18 de març, pel 
qual es modifica el Reial decret 330/2002, de 5 
d’abril, pel qual es concreten determinats 
aspectes de la normativa europea reguladora 
de l’ajuda a la producció de cotó. («BOE» 67, 
de 19-3-2005.)

El paràgraf primer de l’article 6.1 del Reial decret 
330/2002, de 5 d’abril, pel qual es concreten determinats 
aspectes de la normativa europea reguladora de l’ajuda 
a la producció de cotó, estableix una limitació de caràc-
ter bàsic, per a la superfície amb dret a optar a l’ajuda a 
la producció de cotó. Es tracta de la rotació del conreu, 
de manera que no es pugui conrear cotó a la mateixa 
superfície durant dos anys seguits, encara que, d’acord 
amb l’article 6.2 del Reial decret, les comunitats autòno-
mes poden exceptuar de la rotació del conreu les explo-
tacions amb una superfície total de cotó que no superi 
les 10 hectàrees.

Establerta aquesta limitació en el paràgraf primer de 
l’article 6.1, el paràgraf segon de l’article esmentat dis-
posa que no es poden establir altres mesures addicionals 
de limitació de la superfície amb dret a optar a l’ajuda a la 
producció de cotó que les que el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació estableixi, amb l’informe previ de les 
comunitats autònomes i de les organitzacions professio-
nals agràries, sobre la base d’algun dels criteris que es 
determinen.

Aquesta previsió s’ha de modificar, ja que impedeix 
que les comunitats autònomes, en l’exercici de les seves 
competències exclusives en matèria d’agricultura, d’acord 
amb el que preveu l’article 148.1.7a de la Constitució, 
puguin establir mesures addicionals de limitació de la 
superfície amb dret a optar a l’ajuda a la producció de 
cotó tenint en consideració els criteris que determina el 
mateix Reial decret; per això, s’ha de modificar el paràgraf 
segon de l’article 6.1. D’altra banda, les competències 

estatals es concreten tant en la necessitat que el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació emeti informe favorable 
sobre els aspectes que afectin la coordinació de la planifi-
cació general de l’activitat econòmica, com l’establiment 
de criteris que determina el mateix article 6.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la compe-
tència estatal sobre les bases i coordinació de la planifica-
ció general de l’activitat econòmica que recull l’article 
149.1.13a de la Constitució. En l’elaboració d’aquest Reial 
decret han estat consultades les comunitats autònomes, 
així com les organitzacions més representatives dels sec-
tors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 18 de març de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 330/2002, de 5 
d’abril, pel qual es concreten determinats aspectes de 
la normativa europea reguladora de l’ajuda a la pro-
ducció de cotó.

El paràgraf segon de l’article 6.1 del Reial decret 
330/2002, de 5 d’abril, pel qual es concreten determinats 
aspectes de la normativa europea reguladora de l’ajuda a 
la producció de cotó, queda redactat de la manera 
següent:

«No obstant això, les comunitats autònomes 
poden establir, a l’empara del que disposa la norma-
tiva comunitària esmentada, altres mesures addicio-
nals de limitació de la superfície amb dret a optar a 
l’ajuda a la producció de cotó, amb l’informe favora-
ble previ del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, en els aspectes que puguin afectar les compe-
tències estatals en matèria de bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica, 
d’acord amb algun dels criteris següents:

a) L’economia agrària de les regions en què té 
importància la producció de cotó, tenint en conside-
ració especialment la identificació de les zones en 
què tradicionalment s’hagi realitzat el conreu 
esmentat.

b) L’estat edafoclimàtic de les superfícies en qües-
tió, la gestió de les aigües del regadiu i les tècniques de 
conreu que puguin millorar el medi ambient.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de març de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

 4576 REIAL DECRET 311/2005, de 18 de març, pel 
qual s’estableix la normativa bàsica relativa al 
règim d’ajudes en el sector dels farratges des-
secats. («BOE» 67, de 19-3-2005.)

La normativa comunitària aplicable al règim d’ajudes 
al sector dels farratges dessecats està continguda en el 
Reglament (CE) núm. 1786/2003 del Consell, de 29 de 


