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cións necesarias para o desenvolvemento e execución do 
establecido neste real decreto.

Disposición derradeira segunda. Revisión de contías.

As contías das subvencións a unidades familiares 
establecidas neste real decreto poderán ser revisadas 
mediante unha orde do ministro do Interior, logo de 
informe favorable do Ministerio de Economía e Facenda, 
para adaptalas á evolución do custo da vida.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 18 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

O ministro do Interior,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 4575 REAL DECRETO 310/2005, do 18 de marzo, polo 
que se modifica o Real decreto 330/2002, do 5 
de abril, polo que se concretan determinados 
aspectos da normativa europea reguladora da 
axuda á produción do algodón. («BOE» 67,
do 19-3-2005.)

O parágrafo primeiro do artigo 6.1 do Real decreto 
330/2002, do 5 de abril, polo que se concretan determina-
dos aspectos da normativa europea reguladora da axuda 
á produción do algodón, establece unha limitación de 
carácter básico, para a superficie con dereito a optar á 
axuda á produción de algodón. Trátase da rotación do cul-
tivo, de maneira que non se poida cultivar algodón na 
mesma superficie durante dous anos seguidos, aínda 
que, conforme o artigo 6.2 do real decreto, as comunida-
des autónomas poden exceptuar da rotación do cultivo as 
explotacións cuxa superficie total de algodón non supere 
10 hectáreas.

Establecida esta limitación no parágrafo primeiro do 
artigo 6.1, no parágrafo segundo do devandito artigo dis-
ponse que non se poderán establecer outras medidas 
adicionais de limitación da superficie con dereito a optar 
á axuda á produción de algodón máis que aquelas que o 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación estableza, 
logo de informe das comunidades autónomas e das orga-
nizacións profesionais agrarias, sobre a base dalgún dos 
criterios que se determinan.

A devandita previsión debe ser modificada, en canto 
que impide que as comunidades autónomas, en exercicio 
das súas competencias exclusivas en materia de agricul-
tura, de acordo co previsto no artigo 148.1.7.ª da Constitu-
ción, poidan establecer medidas adicionais de limitación 
da superficie con dereito a optar á axuda á produción do 
algodón tendo en consideración os criterios que se deter-
minan no propio real decreto; por iso, débese modificar o 
parágrafo segundo do artigo 6.1. Pola súa banda, as com-
petencias estatais concrétanse tanto na necesidade de 

que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
emita informe favorable sobre os aspectos que afecten a 
coordinación da planificación xeral da actividade econó-
mica, como no establecemento de criterios determinados 
no propio artigo 6.

Este real decreto dítase ao abeiro da competencia 
estatal sobre as bases e coordinación da planificación 
xeral da actividade económica recollida no artigo 
149.1.13.ª da Constitución. Na elaboración deste real 
decreto foron consultadas as comunidades autónomas, 
así como as organizacións máis representativas dos sec-
tores afectados.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na 
súa reunión do día 18 de marzo de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 330/2002, do 
5 de abril, polo que se concretan determinados aspec-
tos da normativa europea reguladora da axuda á pro-
dución de algodón.

O parágrafo segundo do artigo 6.1 do Real decreto 
330/2002, do 5 de abril, polo que se concretan determina-
dos aspectos da normativa europea reguladora da axuda 
á produción de algodón, queda redactado do seguinte 
modo:

«Non obstante, as comunidades autónomas 
poderán establecer, ao abeiro do disposto na nor-
mativa comunitaria citada, outras medidas adicio-
nais de limitación da superficie con dereito a optar á 
axuda á produción de algodón, logo de informe 
favorable do Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación, nos aspectos que puidesen afectar as 
competencias estatais en materia de bases e coordi-
nación da planificación xeral da actividade econó-
mica, de acordo con algún dos seguintes criterios:

a) A economía agraria das rexións na cal ten 
importancia a produción de algodón, tendo en espe-
cial consideración a identificación daquelas zonas 
en que tradicionalmente se realizase o devandito 
cultivo.

b) O estado edafoclimático das superficies en 
cuestión, a xestión das augas do regadío e as técni-
cas de cultivo que poidan mellorar o ambiente.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 18 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

 4576 REAL DECRETO 311/2005, do 18 de marzo, polo 
que se establece a normativa básica relativa ao 
réxime de axudas no sector das forraxes dese-
cadas. («BOE» 67, do 19-3-2005.)

A normativa comunitaria aplicable ao réxime de axu-
das ao sector das forraxes desecadas está contida no 
Regulamento (CE) n.º 1786/2003 do Consello, do 29 de 


