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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

12407 Reial decret 930/2017, de 27 d’octubre, pel qual es regula el règim d’ajudes a 
l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i es modifica el Reial 
decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació 
de les explotacions apícoles.

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 de mercats dels productes 
agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 1234/79, 
(CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, a l’article 55, preveu l’elaboració de 
programes nacionals per millorar les condicions generals de producció i comercialització 
dels productes apícoles d’una durada de tres anys («programes apícoles»). Aquests 
programes, elaborats en una col·laboració estreta amb les organitzacions representatives 
del sector apícola, s’aproven mitjançant decisió de la Comissió.

El Reglament esmentat també preveu les mesures a finançar i un règim de 
cofinançament comunitari del 50 per 100 de les despeses originades per les actuacions 
que preveuen els programes apícoles, així com la facultat de la Comissió per adoptar actes 
delegats i d’execució respecte a aquestes.

Amb base a aquesta facultat i, amb la finalitat de garantir el funcionament correcte del 
règim d’ajudes en el marc jurídic esmentat, es va publicar el Reglament delegat (UE) 
núm. 2015/1366 de la Comissió, d’11 de maig de 2015, pel qual es completen el 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les 
ajudes al sector de l’apicultura, i el Reglament d’execució (UE) 2015/1368 de la Comissió, 
de 6 d’agost de 2015, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les ajudes al sector de 
l’apicultura.

Aquests reglaments estableixen les normes d’aplicació que regeixen l’ajuda concedida 
per la Unió als programes nacionals per al sector de l’apicultura a què es refereix el 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, a l’article 55. Per la seva banda, el Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, 
de 22 d’octubre de 2007 [derogat posteriorment pel Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013] i el Reglament delegat (UE) 
núm. 2015/1366 de la Comissió, d’11 de maig de 2015, van derogar, respectivament, els 
reglaments (CE) núm. 797/2004 del Consell, de 26 d’abril de 2004, relatiu a les mesures 
destinades a millorar les condicions de producció i comercialització dels productes de 
l’apicultura, i núm. 917/2004 de la Comissió, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 797/2004 del Consell relatiu a les 
mesures en el sector de l’apicultura.

La regulació, en l’àmbit nacional, d’aquest règim de concessió d’ajudes, així com les 
condicions en què es produeix el finançament de l’Estat, la va recollir el Reial decret 
519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim d’ajudes a l’apicultura en el marc dels 
programes nacionals anuals. No obstant això, els canvis introduïts per la normativa 
esmentada de la Unió Europea pel que fa a les mesures a incloure en els plans nacionals, 
el seu finançament i altres disposicions de gestió i control, fa necessari modificar la 
regulació, en seu nacional, del règim de concessió d’ajudes per al foment d’activitats 
destinades a millorar la producció i comercialització de la mel i els productes apícoles, així 
com definir les condicions en què es produeix el finançament de l’Estat. Atesa l’entitat dels 
canvis s’ha optat, per seguretat jurídica, per aprovar un nou Reial decret, i derogar el Reial 
decret esmentat 519/1999, de 26 de març.
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D’altra banda, l’esmentat Reglament delegat (UE) núm. 2015/1366 de la Comissió, 
d’11 de maig de 2015, a l’article 3, estableix les obligacions de comunicació censal dels 
estats membres. També és necessari incorporar aquest canvi a l’ordenament jurídic intern 
mitjançant la modificació del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen 
normes d’ordenació de les explotacions apícoles.

Aquest Reial decret, per tant, té com a objecte establir el règim pel qual es regula el 
règim d’ajudes a l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals de conformitat 
amb les disposicions del Reglament delegat (UE) núm. 2015/1366 de la Comissió, d’11 de 
maig de 2015, i amb el Reglament d’execució (UE) 2015/1368 de la Comissió, de 6 d’agost 
de 2015, així com modificar el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, d’acord amb les 
disposicions esmentades.

El contingut del present Reial decret s’ajusta als principis 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 aquesta 
norma en la necessitat d’adequar la nostra normativa a la de la Unió Europea, i evitar 
possibles correccions financeres.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica.

En la seva elaboració s’han consultat les autoritats competents de les comunitats 
autònomes i els sectors afectats. Es dicta aquest Reial decret amb caràcter de normativa 
bàsica per a la regulació del règim d’aquesta línia d’ajudes.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 
d’octubre de 2017,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el règim d’ajudes per al foment de les 
activitats destinades a millorar la producció i comercialització dels productes de l’apicultura 
i modificar els termes en què s’ha de produir la declaració censal per part dels titulars de 
les explotacions d’acord amb les disposicions de la Unió Europea, en particular el 
Reglament delegat (UE) núm. 2015/1366 de la Comissió, d’11 de maig de 2015, pel qual 
es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel 
que fa a les ajudes al sector de l’apicultura, i el Reglament d’execució (UE) 2015/1368 de 
la Comissió, de 6 d’agost de 2015, o les normes corresponents que els puguin substituir.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén com a:

a) Rusc: unitat que allotja una colònia d’abelles utilitzades per a la producció de mel 
i altres productes de l’apicultura o material de reproducció d’abelles, així com tots els 
elements necessaris per a la seva supervivència.

b) Campanya apícola: període de dotze mesos consecutius compresos entre l’1 
d’agost d’un any i el 31 de juliol del següent.

2. Així mateix, s’aplica la resta de definicions que recull l’article 2 del Reial decret 209/2002, 
de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles.

Article 3. Activitats i inversions subvencionables.

Poden ser objecte d’ajudes, en virtut del que estableix el Reglament (CE) núm. 
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es 
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crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els 
reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 1234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 
1234/2007, les activitats o inversions encaminades a:

a) Prestar informació i assistència tècnica als apicultors i a les organitzacions 
d’apicultors.

b) Lluitar contra les agressions i malalties dels ruscos, en particular contra la varroasi.
c) Racionalitzar la transhumància.
d) Establir mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de productes apícoles per 

ajudar els apicultors a comercialitzar i valoritzar els seus productes.
e) Adoptar mesures de suport a la repoblació de la cabanya apícola.
f) Col·laborar amb organismes especialitzats en la realització de programes de 

recerca aplicada en el sector de l’apicultura i dels productes transformats a partir d’aquesta.
g) Fer estudis de seguiment del mercat.
h) Millorar la qualitat dels productes per tal d’explotar el potencial d’aquests en el 

mercat.

Aquestes activitats es corresponen amb les línies d’ajudes a incloure en els plans 
trianuals nacionals.

Article 4. Finançament del sistema.

1. Les ajudes que estableix aquest Reial decret tenen el caràcter de cofinançades en 
virtut del que estableix l’article 55 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

2. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de contribuir al 
finançament del sistema fins a un màxim del 25 per 100 del cost total de les mesures a dur 
a terme, i dins de les disponibilitats pressupostàries, per a les activitats que recull l’article 
3, a excepció de les que assenyala l’apartat f), en què aquesta contribució es pot elevar 
fins al 50% del cost total de la mesura.

Per a això, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de transferir 
a les comunitats autònomes, excepte a la Comunitat Autònoma del País Basc i a la 
Comunitat Foral de Navarra atès el seu règim específic de finançament, les quantitats que 
corresponguin per atendre el pagament de les subvencions regulades per aquest Reial 
decret, de conformitat amb el que estableix l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària. Els criteris objectius que serveixin de base per a la 
distribució territorial els ha de fixar la conferència sectorial corresponent al començament 
de l’exercici econòmic i han de preveure, principalment, el cens de ruscos de cada 
comunitat autònoma i, a més, la posada en marxa, per part de les autoritats competents de 
les comunitats autònomes, d’un programa oficial de vigilància d’agressions i malalties dels 
ruscos i, particularment, de varroasi.

3. La gestió dels fons assignats a la cooperació amb organismes especialitzats per 
crear programes de recerca aplicada en el sector de l’apicultura i dels productes 
transformats a partir d’aquesta ha de ser centralitzada i les ajudes esmentades s’han de 
regular de conformitat amb els requisits que estableix l’Ordre AAA/2571/2015, de 19 de 
novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de les 
subvencions per a la realització de projectes de recerca aplicada en el sector apícola i els 
seus productes, dins del Programa nacional de mesures d’ajuda a l’apicultura.

Article 5. Beneficiaris.

1. Poden sol·licitar les ajudes:

a) Les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions apícoles, incloses les de 
titularitat compartida que preveu la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat compartida 
de les explotacions agràries. És requisit per a l’obtenció de les ajudes:

1r Està efectuant l’activitat apícola amb anterioritat a l’1 de gener de l’any de 
presentació de la sol·licitud, a excepció dels titulars que hagin adquirit la titularitat 
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esmentada davant la mort, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou 
titular adquireixi la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l’anterior i sigui 
parent, com a màxim, en quart grau d’aquest. Així mateix, s’exceptuen d’aquest requisit els 
supòsits de força major.

2n Fer, almenys, un tractament l’any davant de la varroasi, d’acord amb el que estableix 
el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s’estableix i es regula un programa 
nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel.

3r Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
4t Complir les previsions que conté el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual 

s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles.

Els abellars abandonats i els ruscos morts no donen dret al cobrament d’ajudes pel seu 
titular.

b) Les cooperatives apícoles i organitzacions representatives amb personalitat 
jurídica pròpia, en la mesura que els seus apicultors integrants compleixin els requisits que 
estableix l’apartat anterior.

2. Un mateix apicultor només pot ser beneficiari d’ajuda per una mateixa actuació de 
manera única per a cadascun dels seus ruscos, bé a títol individual, bé com a integrant 
d’una cooperativa o organització representativa.

Article 6. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i ponderació d’aquests.

1. A excepció de les mesures corresponents a l’article 3.f), la prelació de les quals 
s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’Ordre AAA/2571/2015, de 19 de novembre, la 
concessió de les subvencions que preveu aquest Reial decret, en virtut del que estableix 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de dur a terme mitjançant 
el règim de concurrència competitiva, amb l’ordre de prelació de línies de finançament que 
determina la dotació pressupostària que estableix el Pla nacional apícola comunicat i 
aprovat per la Comissió Europea.

2. Excepcionalment, i atenent de manera justificada les particularitats de la producció 
apícola en el seu àmbit territorial, les autoritats competents de les comunitats autònomes 
poden aplicar un ordre de prelació diferent del que estableix l’apartat anterior.

3. La concessió de les subvencions que preveu aquest Reial decret s’ha de fer de 
conformitat amb la prelació que estableixen l’apartat 1 i els criteris objectius establerts 
mitjançant la valoració de punts següent:

a) Dimensió de les explotacions acollides a l’ajuda: entesa com el nombre de ruscos 
potencialment destinataris de la mesura, tant en el cas de les sol·licituds presentades per 
titulars d’explotacions, com de les sol·licituds presentades per organitzacions o 
associacions d’apicultors legalment reconegudes i agrupacions de defensa sanitària 
(màxim 5 punts).

La distribució dels cinc punts es determina a les bases corresponents que han 
d’aprovar les comunitats autònomes, atenent les característiques de l’apicultura en els 
seus àmbits territorials respectius, per a la qual cosa s’han de fixar en trams basats en el 
nombre de ruscos.

b) Participació en règims figures de qualitat diferenciada reconegudes de conformitat 
amb el Reglament (UE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 
novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, o de 
conformitat amb el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, 
sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament 
(CEE) núm. 2092/91, o d’acord amb marques de qualitat reconegudes mitjançant la 
normativa autonòmica (màxim 1 punt): són aplicables a les sol·licituds presentades per 
titulars d’explotacions o les seves agrupacions legalment reconegudes.

c) Pertinença del sol·licitant a una agrupació de defensa sanitària ramadera legalment 
reconeguda (màxim 1 punt): aquest criteri s’aplica tant a les sol·licituds presentades per 
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titulars d’explotacions, com a les sol·licituds presentades per organitzacions o associacions 
d’apicultors legalment reconegudes, en la mesura en què compleixin el criteri que estableix 
aquest apartat.

d) Pertinença del sol·licitant a una cooperativa apícola (màxim 1 punt).
e) Que les explotacions sol·licitants tinguin la titularitat compartida, als efectes del 

que estableix la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions 
agràries, o la titularitat de les quals estigui en possessió d’un jove agricultor, d’acord amb 
la definició i les condicions que estableix 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 PAC, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 
73/2009 del Consell: aquests criteris s’apliquen tant a les sol·licituds presentades per 
titulars d’explotacions, com a les sol·licituds presentades per organitzacions o associacions 
d’apicultors legalment reconegudes, en la mesura en què compleixin el criteri que estableix 
aquest apartat (màxim 1 punt).

Cada comunitat autònoma disposa de quatre punts addicionals per valorar altres 
criteris objectius complementaris en les sol·licituds, fins a arribar així a un màxim de 13 
punts de valoració. A més, cada comunitat autònoma pot establir els punts del barem 
precedent de la manera que més s’ajusti a les seves característiques, sempre que es 
mantingui la proporció dels criteris que assenyala el barem esmentat.

Els sol·licitants que no obtinguin una puntuació mínima de cinc punts no poden tenir la 
consideració de beneficiaris.

La quantia individual de l’ajuda no pot superar la despesa efectivament executada. Els 
criteris per determinar aquesta quantia individual de l’ajuda s’han de fixar a les ordres de 
bases respectives a aprovar per les comunitats autònomes, sobre la base de subvencionar 
només despeses executades, i sense que la quantia de la subvenció pugui superar el 
100% de la despesa executada esmentada. Així mateix, només són subvencionables les 
mesures de cada línia que preveu el Pla nacional apícola en vigor, aprovat per la Comissió, 
per al trienni corresponent, segons estableix l’article 5 del Reglament d’execució (UE) 
2015/1368 de la Comissió, de 6 d’agost de 2015, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel 
que fa a les ajudes al sector de l’apicultura.

4. En cas que el crèdit disponible no sigui suficient per cobrir íntegrament la línia 
finançada de conformitat amb l’ordre de prioritat establert anteriorment, amb caràcter 
excepcional i, atenent la finalitat col·lectiva d’aquesta ajuda i per complir l’objecte 
d’aquesta, l’autoritat competent pot distribuir la quantitat disponible per a aquesta línia 
entre tots els beneficiaris que compleixin els requisits necessaris per poder percebre 
l’ajuda destinada a aquesta acció, de manera proporcional a la quantia concedida, i, per 
tant, s’ha de procedir a un prorrateig en aquests casos.

Article 7. Sol·licituds.

1. Les sol·licituds s’han de presentar, per a la seva tramitació, davant l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma en què estigui registrada l’explotació del sol·licitant.

2. Les sol·licituds han d’incloure, com a mínim:

a) La identificació del sol·licitant, inclòs el seu NIF, i, quan es tracti de sol·licituds 
presentades per cooperatives o organitzacions representatives, la relació de persones 
físiques integrants, amb menció del seu NIF.

b) El nombre de ruscos dels quals el sol·licitant és titular o, en el cas de sol·licituds 
presentades per entitats associatives, el nombre total de ruscos que correspon als 
integrants així com una llista de les explotacions integrants de les entitats associatives 
esmentades.

c) Còpia dels fulls del llibre de registre d’explotació apícola en què figuri la 
documentació referent al nombre de ruscos, tipus i classe d’explotació. En el cas de les 
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sol·licituds presentades per entitats associatives, còpia dels fulls del llibre de registre 
d’explotació apícola en què figuri la documentació referent al nombre de ruscos, tipus i 
classe d’explotació de cadascuna de les explotacions per les quals se sol·licita l’ajuda i 
la propietat dels apicultors que la integrin. Aquesta informació la pot comprovar d’ofici 
l’òrgan gestor de la subvenció, prèvia autorització corresponent, llevat que consti 
expressament una oposició per part del sol·licitant de la subvenció, cas en què s’ha 
d’aportar.

d) Documentació que acrediti, a criteri de les autoritats competents de les comunitats 
autònomes, el compliment dels requisits que assenyala l’article 5.1 d’aquest Reial decret.

Article 8. Instrucció, justificació, resolució i pagament.

1. Correspon als òrgans competents de les comunitats autònomes la instrucció del 
procediment de concessió de les ajudes, així com la resolució i el pagament d’aquestes, a 
excepció de les mesures corresponents a l’article 3.f), la instrucció de les quals s’ha 
d’efectuar d’acord amb el que disposa l’Ordre AAA/2571/2015, de 19 de novembre.

2. Correspon als òrgans competents de les comunitats autònomes establir el termini 
i la forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora, si s’escau, del 
compliment de la finalitat per a la qual es concedeix aquesta subvenció, així com l’aplicació 
dels fons percebuts.

3. Les resolucions de concessió d’ajudes dictades pels òrgans competents de les 
comunitats autònomes han d’especificar el desglossament d’aquestes en funció de les 
quantitats finançades amb fons estatals, comunitaris i de la mateixa comunitat autònoma.

4. El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), en l’àmbit de les seves 
competències, ha de remetre a les comunitats autònomes els fons que amb càrrec al 
Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) corresponguin a les actuacions d’ajuda 
efectuades.

5. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han d’informar el Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient dels pagaments efectuats amb càrrec als 
fons de la Unió Europea, als pressupostos del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació 
i Medi Ambient i als seus propis fons.

6. Els pagaments als beneficiaris corresponents a les mesures aplicades al llarg 
d’una campanya apícola s’han de fer efectius en el període de dotze mesos que comença 
el 16 d’octubre d’aquesta campanya apícola i finalitza el 15 d’octubre de la campanya 
següent.

7. Pel que fa als impagaments i les penalitzacions, i sense perjudici d’actuacions 
ulteriors efectuades per l’autoritat inspectora en l’àmbit de les seves competències, és 
aplicable el següent:

a) L’interès afegit a l’import dels pagaments indeguts recuperats de conformitat 
amb l’article 54, apartat 1, l’article 58, apartat 1, lletra e), o l’article 63, apartat 3, del 
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, s’ha de calcular de conformitat amb l’article 27 del Reglament d’execució 
(UE) núm. 908/2014 de la Comissió, de 6 d’agost de 2014, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió 
financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la 
transparència.

b) En cas de frau o negligència greu de què siguin responsables els beneficiaris, a 
més de tornar els pagaments indeguts i els interessos corresponents de conformitat amb 
l’article 63, apartat 3, del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, han d’abonar un import equivalent a la diferència 
entre l’import inicialment pagat i l’import a què tenen dret.
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Article 9. Deure informació. Pla de control i indicadors de rendiment.

1. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha d’elaborar, en 
coordinació amb les autoritats competents de les comunitats autònomes i els representants 
del sector apícola, un pla de control general, que ha d’estar inclòs en el Programa nacional de 
mesures d’ajuda a l’apicultura vigent, així com en els indicadors de rendiment segons 
estableix l’article 8 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/1368 de la Comissió, de 6 
d’agost de 2015, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les ajudes al sector de l’apicultura.

2. Correspon als òrgans competents de les comunitats autònomes la realització de 
les activitats de control de les ajudes, així com el seguiment de les mesures efectuades 
mitjançant la monitorització dels indicadors de rendiment pertinents, a excepció de les 
mesures corresponents a l’article 3.f), subjecte a control del FEGA d’acord amb el que 
estableix l’Ordre AAA/2571/2015, de 19 de novembre.

3. Als efectes de poder complir les obligacions que esmenten els apartats anteriors, 
les comunitats autònomes han de comunicar a la Direcció General de Produccions i 
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, la informació 
relativa tant al balanç del pla de control com als indicadors de rendiment de l’execució del 
Programa en el seu àmbit territorial. Aquesta comunicació ha de consistir, almenys, en les 
informacions que detalla l’annex, i s’ha de remetre, com a molt tard, l’1 de març de l’any 
posterior a cada any d’aplicació del Programa.

Article 10. Concurrència amb altres ajudes.

Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de vetllar perquè no hi 
hagi un doble finançament dels programes apícoles objecte d’ajudes en el sector de 
l’apicultura, de conformitat amb l’article 55 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i l’ajuda al desenvolupament 
rural, en virtut del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament 
(CE) núm. 1698/2005 del Consell.

L’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o 
ens públics o privats, nacionals o internacionals pot donar lloc a la modificació de la 
resolució de la concessió.

Disposició addicional única. Normativa aplicable.

En tot el que no regula aquest Reial decret, és aplicable el que preveuen la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, i el seu Reglament aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol.

Així mateix, és aplicable el contingut del Programa nacional de mesures d’ajudes a 
l’apicultura aprovat per la Comissió Europea.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim 
d’ajudes a l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles.

L’apartat 5 de l’article 7 del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles, queda redactat de la 
manera següent:

«5. Segons el que estableix l’article 4.3 del Reial decret 479/2004, de 26 de 
març, els titulars de les explotacions apícoles han de comunicar, davant l’autoritat 
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competent responsable del registre, abans de l’1 de març de cada any, el cens dels 
seus ruscos, i han d’indicar el nombre de ruscos preparats per a la hivernada, i 
s’entén com a tal el nombre de ruscos a data de 31 de desembre de l’any anterior.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per dictar les bases i la 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final tercera. Adaptació a la normativa de la Unió Europea i facultat de 
desplegament.

1. Es faculta el ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, per adaptar 
l’annex d’aquest Reial decret a les modificacions que aprovi la Comissió Europea en el 
Programa nacional de mesures d’ajudes a l’apicultura 2017/2019, o plans futurs posteriors 
a 2019, o la normativa de la Unió Europea.

2. Així mateix, es faculta el ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per al 
desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 d’octubre de 2017.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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ANNEX

Informació que han de comunicar les comunitats autònomes sobre l’execució del 
programa apícola en el seu àmbit territorial

I. Balanç del pla de control

1. Incidències del control administratiu:

Nombre de sol·licituds controlades.
Percentatge de sol·licituds amb irregularitats.
Nombre i tipus d’irregularitats detectades.
Accions empreses.

2. Incidències del control «in situ»:

2.1 Control aleatori:

Nombre de sol·licituds controlades.
Percentatge de sol·licituds amb irregularitats.
Nombre i tipus d’irregularitats detectades.
Accions empreses.

2.2 Incidències del control dirigit:

Nombre de sol·licituds controlades.
Percentatge de sol·licituds amb irregularitats.
Nombre i tipus d’irregularitats detectades.
Accions empreses.

II. Indicadors de rendiment

1. Assistència tècnica.

1.1 Nombre de cursos finançats.
1.2 Nombre de documents tècnics publicats.
1.3 Nombre d’apicultors que van rebre formació.
1.4 Ràtio de tècnics contractats per rusc o per apicultor.

2. Lluita contra la varroasi i altres agressors:

2.1 Nombre de tractaments de varroa finançats.
2.2 Ràtio de tractaments de varroa finançats per explotació.
2.3 Cost mitjà del tractament davant de varroa per rusc.
2.4 Nombre d’intervencions finançades davant d’altres agressors i malalties.

3. Racionalització de la transhumància.

3.1 Nombre d’apicultors finançats (indicant l’abast en ruscos i el percentatge sobre el 
total d’apicultors registrats).

3.2 Nombre d’apicultors que es van beneficiar de la compra d’equipament.
3.3 Cost mitjà de la inversió finançada.
3.4 Nombre de quotes d’assegurança finançades (calculades per apicultor i nombre 

total de ruscos).

4. Suport a laboratoris d’anàlisi.

4.1 Nombre i tipus d’anàlisi d’acord amb la directiva de la mel.
4.2 Nombre i tipus d’altres anàlisis en mel finançats.
4.3 Nombre d’anàlisis efectuades en altres productes.
4.4 Nombre d’anàlisis de residus en cera.
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5. Repoblació.

5.1 Nombre d’apicultors finançats.
5.2 Nombre d’apicultors venedors de material reproductiu que han rebut suport.
5.3 Cost mitjà de la compra de reines.

6. Millora de la qualitat.

6.1 Nombre de tècnics de comercialització contractats.
6.2 Ràtio de tècnics contractats (en ruscos).
6.3 Nombre de figures de qualitat desenvolupades.
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