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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
10543 Reial decret 863/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

202/2010, d’1 de març, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la 
concessió d’ajudes a les agrupacions de productors de plantes vives i productes 
de la floricultura per millorar la producció, la comercialització i la formació del 
sector.

El Reial decret 202/2010, d’1 de març, pel qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió d’ajudes a les agrupacions de plantes vives i productes de la floricultura per 
millorar la producció, la comercialització i la formació del sector, estableix a la disposició final 
primera que l’ajuda relativa a les inversions en explotacions s’ha de concedir sempre que la 
normativa sigui compatible amb el mercat comú, cosa que implica que estigui en concordança 
amb les directrius comunitàries sobre ajudes estatals al sector agrari (2006/C 319/01). A 
més, el Reial decret esmentat estableix a la disposició final segona que l’atorgament de les 
ajudes relatives a millorar la comercialització, a fomentar la producció de productes de 
qualitat, i a la formació i promoció, queda condicionat a la publicació del número de registre 
de sol·licitud d’exempció.

Amb la finalitat de garantir el compliment de les normes esmentades, i com a 
conseqüència de l’intercanvi d’informació amb la Comissió Europea en el procés de 
compatibilització de l’ajuda, és necessari modificar el Reial decret esmentat.

En concret, s’ha d’eliminar la línia d’ajudes relatives a la promoció ja que la seva 
inclusió dificultava enormement el procés de compatibilitat. A més, amb la finalitat de 
complir les disposicions del Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de 
desembre de 2006, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per 
a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel 
qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 en la línia d’ajudes a la formació, s’ha 
eliminat el requisit de ser soci d’una agrupació de productors per poder-se beneficiar 
d’aquesta ajuda. En conseqüència, s’ha incrementat el límit conjunt de les ajudes.

En l’elaboració de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi ambient, i Medi Rural i Marí, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 de juliol de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 202/2010, d’1 de març, pel qual s’estableixen 
les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a les agrupacions de plantes vives i 
productes de la floricultura per millorar la producció, la comercialització i la formació del 
sector.

El Reial decret 202/2010, d’1 de març, pel qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió d’ajudes a les agrupacions de plantes vives i productes de la floricultura per 
millorar la producció, la comercialització i la formació del sector, es modifica en els termes 
següents:

U. La lletra c) de l’apartat 2 de l’article 1 queda redactada de la manera següent:

«c) Ajudes a la formació.»

Dos. La secció 3a del capítol I passa a titular-se de la manera següent:
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«Secció 3a Ajudes a la formació»

Tres. L’apartat 1 de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«1. L’objecte d’aquestes ajudes és fomentar actuacions de formació del sector 
de les plantes vives i productes de la floricultura.»

Quatre. L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat de la manera següent, i se’n 
suprimeix, a més, la lletra d):

«Article 11. Actuacions subvencionables.

1. Poden ser objecte de subvenció les actuacions següents:

a) Educació i formació d’agricultors i treballadors agraris, i en concret poden 
ser subvencionables els costos d’organització del programa de formació, les 
despeses de viatge i dieta dels participants.

b) Organització i participació en fòrums d’intercanvi de coneixements, 
concursos, exhibicions i fires específiques del sector de plantes vives i productes de 
la floricultura per a ús ornamental. En concret són subvencionables les despeses de 
viatge, el cost de les publicacions necessàries, el lloguer dels locals d’exposició i 
premis simbòlics per un valor màxim de 250 euros per premi i guanyador.

c) Publicacions com ara catàlegs o llocs web que presentin informació sobre 
els productors d’una regió determinada o d’un producte determinat, sempre que la 
informació i la seva presentació siguin de caràcter neutre i que tots els productors 
interessats tinguin les mateixes possibilitats d’estar representats en la publicació.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«1. L’ajuda es limita al 50 per cent de l’import de les despeses reals efectuades 
per portar a terme les actuacions que esmenta l’article 11 del present Reial 
decret.»

Sis. L’article 13 queda redactat de la manera següent:

«Article 13. Límit conjunt de l’ajuda.

El límit conjunt per a les ajudes que estableixen les seccions 1a a 3a del present 
capítol és de 300.000 euros per agrupació de productors per a actuacions realitzades 
en un període màxim de 3 anys.»

Set. Les lletres c) i d) de l’apartat 2 de l’article 15 queden redactades de la manera 
següent:

«c) En el cas d’ajudes de la secció 3a, 100 per cent de l’import de les despeses 
reals efectuades per portar a terme les actuacions esmentades a l’article 8 del 
present Reial decret.

d) En conjunt, 600.000 euros per agrupació de productors per a actuacions 
realitzades en un període màxim de 3 anys.»

Vuit. La disposició transitòria única queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria única. Terminis aplicables a l’any 2010.

Per a l’any 2010 s’amplia el termini de presentació de sol·licituds que estableix 
l’article 14 d’aquest Reial decret, fins al 31 de juliol, inclusivament, de l’any 
esmentat.

La comunicació que ha de realitzar cada comunitat autònoma a la Direcció 
General de Recursos Agrícoles i Ramaders, segons estableix l’article 16.1 del 
present Reial decret, s’ha de realitzar com a màxim el 15 de setembre de 2010.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 161  Dissabte 3 de juliol de 2010  Secc. I. Pàg. 3

Sense perjudici del que estableix l’article 14.3, l’any 2010 les actuacions objecte 
de les ajudes que recull el present Reial decret s’han de realitzar amb posterioritat a 
l’entrada en vigor del present Reial decret i fins al 31 de desembre de l’any 2010, 
inclusivament.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de juliol de 2010.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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