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Regne Unit

Declaració formulada el 8 de maig de 1968

«EI Govern de Sa Majestat desitja recordar la seva
opinió que quan un règim no estigui reconegut com
el Govern d’un Estat, ni la signatura ni el dipòsit de qual-
sevol instrument per part d’aquest, ni tampoc la noti-
ficació respecte de cap d’aquestes accions implica el
reconeixement d’aquest règim per part de qualsevol altre
Estat.»

Declaració en el moment de la ratificació,
el 3 de desembre de 1968

«Les disposicions de l’Acord no s’apliquen respecte
de Rhodèsia del Sud a menys que i fins que el Govern
del Regne Unit informi els altres governs dipositaris que
està en condicions de garantir que es poden acomplir
plenament les obligacions imposades per l’Acord res-
pecte del territori esmentat.»

Objeccions

Hongria

Declaració formulada el 3 de setembre de 1972

«La part hongaresa considera i�egal per part de la
República Federal d’Alemanya incloure en el seu Ins-
trument de ratificació respecte de l’Acord sobre el sal-
vament, la devolució d’astronautes i la restitució d’ob-
jectes llançats a l’espai ultraterrestre una declaració en
el sentit que l’Acord és aplicable, així mateix, al Land
de Berlín, ja que Berlín oriental no forma part de la Repú-
blica Federal d’Alemanya i la jurisdicció d’aquesta última
no s’estén al territori de Berlín oriental.»

Mongòlia

Declaració de 13 de setembre de 1972

«Mongòlia considera nu�a l’aplicació de l’Acord al
Land de Berlín per part de la República Federal d’A-
lemanya, ja que el territori de Berlín oriental no forma
part de la República Federal d’Alemanya.»

Aquest Acord va entrar en vigor de manera general
el 3 de desembre de 1968 i, per a Espanya, el 26 de
febrer de 2001, de conformitat amb el que estableix
l’article 7.4.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 25 de maig de 2001.—El secretari general

tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors, Julio Núñez Mon-
tesinos.

MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS
11049 CORRECCIÓ d’errades a l’Acord entre les auto-

ritats competents italianes i espanyoles sobre
la definició dels crèdits recíprocs preexistents
i la fixació d’un nou procediment per a la sim-
plificació i l’acceleració dels reemborsos de
les despeses reals i a tant alçat, fet a Madrid
i Roma el 13 d’octubre i el 21 de novembre
de 1997. («BOE» 138, de 9-6-2001.)

Havent observat errades en la publicació de l’Acord
entre les autoritats competents italianes i espanyoles

sobre la definició dels crèdits recíprocs preexistents i
la fixació d’un nou procediment per a la simplificació
i l’acceleració dels reemborsos de les despeses reals
i a tant alçat, fet a Madrid i Roma el 13 d’octubre i
el 21 de novembre de 1997, efectuada en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 93, de 18 d’abril de 2001
(pàgines 14068 a 14070), i en el suplement en català
número 9, de 16 de maig de 2001, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 938, annex 1 de l’Acord (quadre de saldo
definitiu de crèdits recíprocs), article 93, any 1988, ter-
cera columna (import-lires), on diu: «35.816.598», ha
de dir: «35.616.596»; article 95, any, Fins a 1985, cin-
q u e n a c o l u m n a ( i m p o r t - p e s s e t e s ) , o n d i u :
«12.289.252,188», ha de dir: «12.269.252,188»; ter-
cera columna (import-lires), article 95, any, 1990, on
diu: «89.083.925», ha de dir: «89.063.925»; a l’última
línia (total de la columna esmentada), on diu:
«6.528.406.502», ha de dir: «6.526.406.502».

MINISTERI D’AGRICULTURA,

PESCA I ALIMENTACIÓ

11052 REIAL DECRET 613/2001, de 8 de juny, per
a la millora i la modernització de les estruc-
tures de producció de les explotacions agrà-
ries. («BOE» 138, de 9-6-2001.)

L’agricultura espanyola, fonamentalment des de la
seva integració a la Unió Europea, està immersa en un
nou context de mercats molt més obert, per la qual cosa
juntament amb la seva tradicional funció de producció
d’aliments ha de donar satisfacció a noves exigències
econòmiques i demandes socials.

La modernització de les explotacions agràries es con-
verteix per això en un element clau per sostenir i elevar
la capacitat de competir als mercats, conservar el medi
ambient i millorar les condicions de vida i treball dels
agricultors.

Aquests objectius, plasmats en la Llei 19/1995, de
4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries,
s’han d’assolir en el marc de la política europea sobre
millora de les estructures agràries.

És necessari, per això, adaptar la regulació que conté
el Reial decret 204/1996, de 9 de febrer, pel qual es
dicten normes relatives a la modernització de les explo-
tacions agràries, a la nova reglamentació comunitària
en matèria de millora de les estructures agràries de pro-
ducció, continguda al Reglament (CE) 1257/1999, del
Consell, de 17 de maig, sobre ajuda al desenvolupament
rural a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i de Garantia
Agrícola (FEOGA), i pel qual es modifiquen i es deroguen
determinats reglaments, i a l Reglament (CE)
1750/1999, de la Comissió, de 23 de juliol, pel qual
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
1257/1999, del Consell.

D’altra banda, el Reial decret 204/1996, de 9 de
febrer, ha estat objecte de diverses modificacions des
de la seva publicació, motiu pel qual ha semblat oportú
aprovar un nou reial decret que, a més de preveure els
canvis obligatoris imposats per la reglamentació comu-
nitària, simplifiqui i refongui la normativa dispersa que
hi ha actualment en matèria de millora i modernització
de les estructures de producció de les explotacions agrà-
ries.
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L’aplicació del Reial decret 204/1996, igual com la
del Reial decret 1887/1991, de 30 de desembre, sobre
millora de les estructures agràries, ha donat resultats
satisfactoris, per la qual cosa aquest Reial decret con-
tinua les mateixes orientacions d’actuació d’aquelles nor-
mes, introdueix els canvis necessaris per actualitzar-les
i estableix una nova ordenació sistemàtica a fi de facilitar
la comprensió de la disposició i millorar la tècnica nor-
mativa.

En conseqüència, aquest Reial decret regula les actua-
cions acollides a l’acció comuna que preveu la regla-
mentació comunitària i aquelles altres que es consideren
adequades per afavorir la solució de problemes estruc-
turals de l’agricultura espanyola.

Les actuacions que preveu aquesta norma són cofi-
nançades pel FEOGA, l’Administració General de l’Estat
i la de les comunitats autònomes, d’acord amb els pro-
grames operatius aprovats per la Comissió de la Unió
Europea.

Aquest Reial decret es dicta, sens perjudici de l’a-
plicabilitat directa dels reglaments comunitaris, en virtut
de la competència estatal en matèria de bases i coor-
dinació de la planificació general de l’activitat econòmica
que preveu en l’article 149.1.13a de la Constitució, una
vegada han estat consultades tant les comunitats autò-
nomes com els sectors afectats.

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 8 de juny de 2001,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Objecte i definicions

Article 1. Objecte.

Per tal de contribuir al desenvolupament rural s’es-
tableix un règim d’ajuts per a la modernització de les
explotacions agràries d’acord amb el Reglament
(CE) 1257/1999, del Consell, de 17 de maig, i la Llei
19/1995, de 4 de juliol.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:

1. Activitat agrària: el conjunt de tasques que es
requereixen per a l’obtenció de productes agrícoles,
ramaders i forestals.

Així mateix, es considera activitat agrària la venda
directa per part de l’agricultor de la producció pròpia
sense transformació, dins dels elements que integren
l’explotació, en mercats municipals o en llocs que no
siguin establiments comercials permanents.

2. Explotació agrària: el conjunt de béns i drets orga-
nitzats empresarialment pel seu titular en l’exercici de
l’activitat agrària, primordialment amb finalitats de mer-
cat, i que constitueix en si mateixa una unitat tecnico-
econòmica.

3. Elements de l’explotació: els béns immobles de
naturalesa rústica i qualssevol altres que són objecte
d’aprofitament agrari permanent; l’habitatge amb depen-
dències agràries; les construccions i les insta�acions
agràries, fins i tot de naturalesa industrial, i el bestiar,
les màquines i les eines integrats a l’explotació i que
hi són afectes, l’aprofitament i la utilització dels quals
corresponen al seu titular en règim de propietat, arren-
dament, drets d’ús i gaudi i fins i tot per mera tolerància
del seu propietari. Així mateix, constitueixen elements
de l’explotació tots els drets i les obligacions que puguin
correspondre al seu titular i siguin afectes a l’explotació.

4. Titular de l’explotació: la persona física o jurídica
que exerceix l’activitat agrària, organitzant els béns i els
drets integrants de l’explotació amb criteris empresarials
i assumint els riscos i les responsabilitats civil, social
i fiscal que puguin derivar de la gestió de l’explotació.

5. Agricultor professional: la persona física que, sent
titular d’una explotació agrària, obtingui almenys el 50
per 100 de la seva renda total d’activitats agràries o
altres activitats complementàries, sempre que la part de
renda procedent directament de l’activitat agrària rea-
litzada a la seva explotació no sigui inferior al 25 per
100 de la seva renda total i el temps de treball dedicat
a activitats agràries o complementàries sigui superior
a la meitat del seu temps de treball total.

A aquests efectes, es consideren activitats comple-
mentàries la participació i la presència del titular, com
a conseqüència d’una elecció pública, en institucions de
caràcter representatiu, així com en òrgans de represen-
tació de caràcter sindical, cooperatiu o professional, sem-
pre que aquests estiguin vinculats al sector agrari, les
de transformació dels productes de la seva explotació
i les relacionades amb la conservació de l’espai natural
i la protecció del medi ambient, igual com les turístiques,
les cinegètiques i les artesanals que es portin a terme
a la seva explotació.

Així mateix, es consideren agricultors professionals
els titulars d’explotacions agràries, situades a la Comu-
nitat Autònoma de les Canàries, que obtinguin almenys
un 25 per 100 de la seva renda total de l’activitat agrària
exercida a la seva explotació, sempre que aquesta no
requereixi més d’una unitat de treball agrari.

6. Agricultor a títol principal: l’agricultor professional
que obtingui almenys el 50 per 100 de la seva renda
total de l’activitat agrària exercida a la seva explotació
i que dediqui un temps de treball a activitats no rela-
cionades amb l’explotació inferior a la meitat del seu
temps de treball total.

7. Agricultor jove: la persona que hagi complert els
divuit anys i no n’hagi complert quaranta i exerceixi o
pretengui exercir l’activitat agrària.

8. Petit agricultor: l’agricultor a títol principal l’ex-
plotació agrària del qual no superi 12 unitats de dimensió
europea (UDE) i la renda total del qual sigui igual o inferior
al 75 per 100 de la renda de referència.

9. Pla de millora de l’explotació: el conjunt d’inver-
sions que, amb caràcter anual o plurianual i amb plan-
tejaments tècnics, econòmics i financers adequats, pro-
jecta introduir el titular de l’explotació agrària per moder-
nitzar-la i millorar-ne l’estructura.

10. Primera insta�ació:

1) Aquella en la qual un jove accedeix per primera
vegada a la titularitat, exclusiva o compartida, d’una
explotació agrària prioritària o a la qualitat de soci d’una
entitat titular d’una explotació prioritària de caràcter
associatiu.

2) També es considera primera insta�ació la rea-
litzada per un agricultor jove en els altres casos que
es prevegin en desplegament d’aquesta norma.

11. Agricultor jove cotitular d’una explotació: aquell
que en la seva primera insta�ació accedeix a la titularitat
compartida d’una explotació agrària d’acord amb les con-
dicions següents:

a) Que el titular i l’agricultor jove acordin que aquest
comparteix les responsabilitats gerencials, els resultats
econòmics de l’explotació, els riscos inherents a la gestió
i les inversions que s’hi efectuïn, en una proporció mínima
del 50 per 100. Aquest acord ha de tenir una durada
mínima de sis anys.

b) Que el titular transmeti a l’agricultor jove,
almenys, un terç de la seva propietat en els elements
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que integren la seva explotació, l’ús i l’aprofitament de
la qual hi continuen integrats.

Els acords que preveuen els paràgrafs a) i b) de l’a-
partat anterior s’han de formalitzar en escriptura pública,
i la transmissió a què es refereix el paràgraf b) s’ha d’ins-
criure al Registre de la Propietat, si hi estan inscrites
prèviament les finques a favor del titular.

Als efectes del que assenyala aquest apartat, quan
un agricultor jove sigui cotitular d’una explotació que
compleixi els requisits de l’explotació prioritària, perquè
l’explotació assoleixi aquesta consideració n’hi ha prou
amb el fet que l’esmentat jove compleixi personalment
els requisits exigits al titular de l’explotació prioritària.

12. Unitat de treball agrari (UTA): la feina efectuada
per una persona dedicada a temps complet durant un
any a l’activitat agrària. Per determinar-la, cal atenir-se
al que estableix la disposició final sisena de la Llei
19/1995.

13. Renda total del titular de l’explotació: la renda
fiscalment declarada com a tal pel titular de l’explotació
en l’últim exercici, excloent del còmput els guanys i les
pèrdues patrimonials. A aquests efectes s’imputa al titu-
lar de l’explotació:

a) La renda de l’activitat agrària de l’explotació.
b) Les rendes procedents d’altres activitats empre-

sarials o professionals, així com les rendes procedents
del treball realitzat fora de l’explotació, incloses les pen-
sions i els havers passius que fiscalment s’hagin de decla-
rar obligatòriament.

c) El 50 per 100 de les rendes del capital mobiliari
i immobiliari, en el cas de règim de guanys, i el 100
per 100 de les seves rendes privatives.

No obstant això, l’òrgan competent de la comunitat
autònoma pot utilitzar per a l’avaluació de la renda total
del titular de l’explotació la mitjana de les rendes fis-
calment declarades com a tals pel mateix titular durant
tres dels cinc últims anys, inclòs l’últim exercici, excloent
del còmput els guanys i les pèrdues patrimonials.

Així mateix, per a la determinació de la renda pro-
cedent de l’activitat agrària i d’altres activitats comple-
mentàries s’exclouen els guanys i les pèrdues patrimo-
nials corresponents.

En tot cas, cal atenir-se al que estableix la disposició
final sisena de la Llei 19/1995.

14. Renda de referència: indicador relatiu als salaris
bruts no agraris a Espanya. La determinació anual de
la quantia l’ha de fer el Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, en concordança amb el que preveu la
normativa de la Unió Europea al respecte i tenint en
compte les dades de salaris publicades per l’Institut
Nacional d’Estadística.

Per determinar-la, cal atenir-se al que estableix la dis-
posició final sisena de la Llei 19/1995.

15. Renda unitària de treball: el rendiment econò-
mic generat a l’explotació agrària que s’atribueix a la
unitat de treball i que s’obté dividint, entre el nombre
d’unitats de treball agrari dedicades a l’explotació, la
quantitat resultant de sumar el marge net o l’excedent
net de l’explotació i l’import dels salaris meritats.

Per determinar-la cal atenir-se al que estableix la dis-
posició final sisena de la Llei 19/1995.

16. Explotació agrària prioritària: la que, d’acord
amb el que estableixen els articles 4, 5 i 6 i la disposició
final tercera de la Llei 19/1995, compleixi els requisits
que estableixen els apartats 1) o 4) i, si s’escau, els
restants d’aquesta definició:

1) Es considera prioritària l’explotació agrària que
possibiliti l’ocupació, almenys, d’una unitat de treball
agrari, la renda unitària de treball de la qual sigui igual
o superior al 35 per 100 de la renda de referència i

inferior al 120 per 100 d’aquesta, sens perjudici del
que disposa la disposició transitòria única de la Llei
19/1995, i el titular de la qual sigui una persona física
que compleixi els requisits següents:

a) Ser agricultor professional, d’acord amb el que
estableix l’apartat 5 d’aquest article.

b) Tenir un nivell de capacitació agrària suficient,
per a la determinació del qual s’han de conjugar criteris
de formació lectiva i experiència professional.

c) Haver complert divuit anys i no haver-ne complert
seixanta-cinc.

d) Estar donat d’alta en el règim especial agrari de
la Seguretat Social o en el règim especial de treballadors
per compte propi o autònoms, en funció de la seva acti-
vitat agrària. Els agricultors professionals que no estiguin
enquadrats en els règims anteriors han de complir els
requisits indicatius de la seva professionalitat agrària que
estableixen a aquests efectes les comunitats autònomes.

e) Residir a la comarca on radiqui l’explotació o a
les comarques limítrofes definides per la legislació auto-
nòmica sobre organització territorial. Si no n’hi ha, s’ha
de tenir en compte la comarcalització agrària que esta-
bleix el Cens agrari de l’Institut Nacional d’Estadística.

Aquest requisit de residència s’entén excepte en cas
de força major o necessitat apreciada per les comunitats
autònomes.

2) En cas de matrimoni, la titularitat de l’explotació
prioritària pot correspondre, als efectes indicats, a amb-
dós cònjuges, i n’hi ha prou que un d’ells compleixi els
requisits indicats a l’apartat anterior.

3) Les explotacions agràries que pertanyin a una
comunitat hereditària i sobre les quals hi hagi un pacte
d’indivisió per un període mínim de sis anys, es con-
sideren, als efectes indicats, explotacions prioritàries,
sempre que l’explotació i, almenys, un dels partícips en
la comunitat compleixin els requisits que assenyala el
punt 1) d’aquest apartat. El període d’indivisió es compta
a partir de la qualificació de l’explotació com a prioritària.

4) També té la consideració de prioritària l’explo-
tació agrària la renda unitària de treball de la qual sigui
igual o superior al 35 per 100 de la renda de referència
i inferior al 120 per 100 d’aquesta, que possibiliti l’o-
cupació, almenys, d’una unitat de treball agrari i el titular
de la qual sigui una persona jurídica que respongui a
qualsevol de les alternatives següents:

a) Ser societat cooperativa d’explotació comunitària
de la terra o de treball associat dins de l’activitat agrària.

b) Ser societat cooperativa, societat agrària de trans-
formació, societat civil o societat mercantil que, en qual-
sevol cas, compleixi els requisits que assenyala un dels
tres guions següents:

1r Que, almenys, el 50 per 100 dels socis com-
pleixin els requisits exigits a l’agricultor professional,
quant a procedència de rendes i dedicació a la feina,
d’acord amb el que estableix l’apartat 5 d’aquest article.

2n Que els dos terços dels socis que siguin res-
ponsables de la gestió i l’administració compleixin els
requisits exigits a l’agricultor professional quant a dedi-
cació a la feina i procedència de rendes, referits a l’ex-
plotació associativa, així com el que han assenyalat els
paràgrafs b), c), d) i e) del subapartat 1) d’aquest apartat,
i que dos terços, almenys, del volum de la feina realitzada
a l’explotació sigui aportat per socis que compleixin els
requisits assenyalats anteriorment.

3r Que l’explotació de la qual sigui titular es cons-
titueixi agrupant, almenys, dues terceres parts de la seva
superfície sota un sol límit, sempre que la superfície apor-
tada per un sol soci en cap cas superi el 40 per 100
de la superfície total de l’explotació i, almenys, un soci
compleixi les exigències de procedència de rendes i dedi-
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cació de feina que estableix l’apartat 6 d’aquest article
per a l’agricultor a títol principal i les que estableix el
subapartat 1) d’aquest apartat per al titular de l’explo-
tació agrària prioritària.

5) A més del que estableix el punt anterior, quan
el titular de l’explotació prioritària sigui una societat civil,
laboral o una altra de mercantil, les seves accions o
participacions socials han de ser nominatives i, en el
cas que no es tracti d’una societat agrària de transfor-
mació, ha de tenir per objecte exclusiu l’exercici de l’ac-
tivitat agrària a l’explotació de la qual sigui titular i més
del 50 per 100 del capital social, si n’hi ha, ha de per-
tànyer a socis que compleixin els requisits de proce-
dència de rendes i dedicació de feina exigits als agri-
cultors professionals, referits a aquesta explotació.

6) Als efectes del que disposen els subapartats 4)
i 5) es poden considerar rendes procedents de l’explo-
tació les remuneracions que meritin els socis pel treball
de tot tipus realitzat a l’explotació, les contraprestacions
per la cessió a aquesta de terra o altres mitjans de pro-
ducció i per les seves aportacions al capital social i les
seves participacions respectives en els resultats positius
de l’explotació.

7) Així mateix, tenen la consideració de prioritàries,
als efectes del que disposa aquest Reial decret, les explo-
tacions a les quals sigui aplicable el que estableix la
disposició final tercera de la Llei 19/1995.

17. Viabilitat econòmica de l’explotació: es consi-
dera que una explotació és viable econòmicament quan
la seva renda unitària de treball no sigui inferior al 20
per 100 de la renda de referència.

També es consideren viables les explotacions clas-
sificades com a prioritàries de conformitat amb el que
estableix la disposició final tercera de la Llei 19/1995.

Les definicions que estableix aquest article només
tenen caràcter bàsic respecte a ajuts estatals, d’acord
amb el que estableix la disposició final primera d’aquest
Reial Decret.

CAPÍTOL II

Ajuts

Article 3. Ajuts.

1. Les línies d’ajuts que estableix aquest Reial decret
s’apliquen a:

a) Les inversions en les explotacions agràries mit-
jançant plans de millora.

b) La primera insta�ació d’agricultors joves.

2. Les mesures de desenvolupament rural previstes
a la secció 4a són cofinançades pel Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació en les condicions que s’hi
estableixen.

SECCIÓ 1a INVERSIONS EN LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Article 4. Beneficiaris.

1. Amb caràcter general és necessari, per accedir
als ajuts a les inversions en les explotacions agràries
mitjançant plans de millora, que les persones físiques
o jurídiques compleixin les condicions següents:

a) Ser titular d’una explotació agrària.
b) Presentar un pla de millora de la seva explotació

d’acord amb el que assenyala l’annex 2.
c) Comprometre’s a exercir l’activitat agrària a l’ex-

plotació objecte de l’ajut durant almenys cinc anys comp-
tats des de la data de la concessió de l’ajut.

d) Acreditar-ne la viabilitat econòmica d’acord amb
el que defineix l’apartat 17 de l’article 2.

e) Complir les normes mínimes en matèria de medi
ambient, higiene i benestar dels animals, de conformitat
amb la normativa comunitària i nacional i amb els pro-
grames pluriregionals i de la Comunitat Autònoma de
Cantàbria aprovats per la Unió Europea per a la millora
de les estructures de producció.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan
el pla de millora inclogui inversions destinades a complir
les normes mínimes esmentades a la lletra d) de l’apar-
tat 1 de l’article 5 es pot concedir per al seu compliment
un termini de fins a un any des del moment de concessió
de l’ajut.

f) Justificar que s’està al corrent de les obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social.

2. Les persones físiques han de complir a més:

a) Ser agricultor professional.
b) Tenir la capacitació professional suficient esta-

blerta per la comunitat autònoma.
c) Estar afiliat al règim de la Seguretat Social que

correspongui.
d) Tenir divuit anys complerts i no haver-ne complert

seixanta-cinc.
e) Residir a la comarca on radiqui la seva explotació

o en alguna de les comarques limítrofes, excepte casos
de força major o necessitat apreciada per la comunitat
autònoma.

3. Les persones jurídiques, a més de les assenya-
lades amb caràcter general, han de complir:

a) Ser una explotació agrària prioritària o assolir
aquesta condició amb l’aplicació dels ajuts que estableix
aquest Reial decret.

b) Que la seva activitat principal sigui l’agrària.

4. Quan l’explotació pertanyi a una comunitat de
béns, només pot ser beneficiària dels ajuts a les inver-
sions mitjançant plans de millora en el cas que hi hagi
un pacte d’indivisió per un període mínim de sis anys
a partir de la data de presentació de la so�icitud i que
un dels membres de la comunitat, almenys, compleixi
els requisits que especifiquen els apartats 1 i 2 d’aquest
article.

5. En el cas de plans de millora presentats per agri-
cultors joves dins dels cinc anys següents a la primera
insta�ació, se’ls pot concedir un termini de fins a dos
anys per al compliment dels requisits que regulen els
apartats 1.e) i 2.b) d’aquest article.

Article 5. Tipus d’inversió.

1. Inversions objecte d’ajut:

Els ajuts s’han de destinar a les inversions agrícoles
o ramaderes previstes en un pla de millora de l’explotació
per a:

a) La millora de les condicions de vida i treball dels
agricultors i dels empleats de les explotacions. Les inver-
sions considerades s’han de destinar, en exclusiva, a
la millora de les pràctiques agràries i tasques derivades
de l’explotació agrària.

b) La millora qualitativa i l’ordenació de produccions
en funció de les necessitats de mercat i, si s’escau, amb
vista a l’adaptació a les normes comunitàries de qualitat,
i per a la diversificació de les activitats agràries, espe-
cialment mitjançant inversions destinades a la classifi-
cació, el condicionament, la fabricació, la transformació
i la comercialització dels productes agraris de la mateixa
explotació.

c) L’adaptació de les explotacions amb vista a reduir
els costos de producció, estalviar energia o aigua, o la
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incorporació de noves tecnologies, incloses les d’infor-
matització i telemàtica.

d) El compliment de les normes mínimes en matèria
de medi ambient, higiene i benestar dels animals, esta-
blertes recentment. A aquests efectes, s’entenen com
a recentment establertes les normes que hagin entrat
en vigor en el termini màxim d’un any anterior a la data
de so�icitud de l’ajut.

e) La millora de les condicions d’higiene de les explo-
tacions ramaderes i de benestar dels animals, la pro-
tecció i millora del sòl, de la coberta vegetal i del medi
ambient.

f) La compra de terres per adequar l’estructura pro-
ductiva de l’explotació, únicament en els casos i les con-
dicions que preveuen l’article 16 i la disposició addicional
setena.

2. Inversions exceptuades d’ajut:

No es concedeixen ajuts per a les inversions següents:

a) Compra de terres, excepte en els casos que pre-
veu l’article 16.

b) Maquinària de reposició, excepte la d’ús en comú
entre agricultors, la destinada a la substitució de màqui-
nes amb vuit o més anys d’antiguitat i l’adquirida quan
augmenti la base territorial, canviïn els conreus de l’ex-
plotació agrària o ho consideri necessari la comunitat
autònoma per garantir la viabilitat de l’explotació. En
tot cas, es considera únicament l’adquisició de maqui-
nària nova. En els casos d’adquisició, quan augmenti
la base territorial, canviïn els conreus de l’explotació agrà-
ria o ho consideri necessari la comunitat autònoma per
garantir la viabilitat de l’explotació, es consideren úni-
cament inversions objecte d’ajut les relatives a la part
del valor que correspongui per increment de potència
o de la capacitat de prestacions de la maquinària.

c) Adquisició d’animals vius de l’espècies porcina
i d’aviram, així com vedells d’abastament.

Per comprar altres animals vius només es té en comp-
te la primera adquisició, corresponent a l’increment del
nombre habitual de caps de l’explotació, prevista en el
pla de millora.

Article 6. Limitacions sectorials.

Els ajuts a les inversions que preveuen els articles
5 i 15 es poden denegar quan tinguin per efecte incre-
mentar la producció a l’explotació de productes que no
tinguin sortides normals al mercat. En tot cas, la con-
cessió dels ajuts queda condicionada a les disposicions
referents a l’ordenació i a la planificació general de l’ac-
tivitat agrària, especialment a les referides a limitacions
sectorials de la producció i a les establertes a l’annex 1
d’aquesta disposició.

Article 7. Tipus i quantia dels ajuts.

1. Els ajuts a les inversions poden consistir en sub-
vencions de capital, bonificació d’interessos, subvenció
d’una part del nombre d’anualitats d’amortització del
principal, ajuts per sufragar costos de l’aval, o en una
combinació d’aquests.

2. El volum d’inversió objecte d’ajut és de fins a
15 milions de pessetes (90.151,82 euros) per unitat de
treball agrari (UTA), amb un límit màxim de 30 milions
de pessetes (180.303,63 euros) per explotació, quan
el seu titular sigui una persona física o una comunitat
de béns. En el cas de titulars persones jurídiques, el
límit màxim per explotació es pot multiplicar pel nombre
de socis de l’entitat que acreditin per l’activitat que hi
porten a terme la seva condició d’agricultors professio-
nals, fins a un màxim de quatre, sens perjudici del límit

per UTA. Excepcionalment, per a les explotacions d’a-
gricultura intensiva, en els casos definits i precisats per
les comunitats autònomes, quant a tipus d’inversió i cul-
tiu, sens perjudici del límit anterior per UTA, es poden
auxiliar inversions la quantia màxima de les quals sigui
de 100 milions de pessetes (601.012,10 euros).

3. La quantia màxima de l’ajut expressada en per-
centatge de l’import de la inversió és de:

a) Fins al 50 per 100 a les zones desfavorides inclo-
ses a les llistes a què fa referència l’apartat 4 de l’article
55 del Reglament (CE) 1257/1999 del Consell.

b) Fins al 40 per 100 a les altres zones.

4. Quan el beneficiari sigui un agricultor jove que,
simultàniament a la seva primera insta�ació o en els
cinc anys següents, presenti, abans de complir els qua-
ranta anys d’edat, un pla de millora per a l’explotació,
pot obtenir un ajut suplementari del 5 per 100, com
a màxim, de la inversió, que es pot aplicar en qualsevol
dels tipus d’ajut que estableix l’apartat 1 de l’article 7,
amb independència del que regulen els articles 8 i 10
següents.

Aquest ajut suplementari només és procedent quan
s’hagi aplicat en la quantia màxima possible l’ajut que
preveu l’apartat 3 anterior o, si s’escau, la norma corres-
ponent de la comunitat autònoma, o bé, en el cas que
no hi hagi préstec bonificat, s’hagi aplicat la subvenció
de capital màxima que correspongui segons el que esta-
bleix l’article 8. S’ha de concedir íntegre quan el pla
de millora de l’explotació correspongui a un agricultor
jove que s’hagi insta�at o s’hagi d’insta�ar sota la moda-
litat de titularitat exclusiva i en proporció amb la par-
ticipació de l’agricultor jove en el finançament de les
inversions en la resta de modalitats d’insta�ació.

Article 8. Subvenció de capital.

1. Amb caràcter general, la subvenció de capital
és de fins al 15 per 100 de la inversió que preveu el
pla de millora, i pot assolir fins al 20 per 100 de la
inversió esmentada a les zones desfavorides definides
a l’article anterior.

2. Els plans de millora encaminats a l’obtenció de
productes ecològics poden ser objecte d’un ajut de cinc
punts addicionals al percentatge d’ajut que els pugui
correspondre d’acord amb l’apartat anterior, sempre que
s’adeqüin al que estableix la normativa sobre producció
agrícola ecològica i la seva indicació als productes agraris
i alimentaris.

Article 9. Bonificació d’interessos.

1. L’ajut en forma de bonificació d’interessos s’a-
plica als corresponents als préstecs concedits a l’empara
d’aquesta secció, la quantia de la qual no pot ser superior
al 90 per 100 de la inversió aprovada.

2. Aquesta bonificació s’aplica sobre l’interès pre-
ferent vigent en els convenis de co�aboració subscrits
amb les entitats financeres, sense que pugui excedir els
8,5 punts i sense que el tipus d’interès nominal resultant
que ha de satisfer el titular del préstec sigui inferior a
l’1,5 per 100.

No obstant això, en els casos de plans de millora
corresponents a agricultors joves, presentats simultània-
ment a la seva primera insta�ació o durant els cinc anys
següents, abans de complir els quaranta anys d’edat,
i els presentats per les entitats associatives quan la tota-
litat dels socis siguin joves que compleixin aquests requi-
sits, en els plans de millora pertanyents a titulars d’ex-
plotacions amb orientació productiva de bestiar vacum
lleter, quan les inversions que s’hagin d’efectuar per a
aquest tipus de bestiar superin el 50 per 100 de la inver-
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sió total, així com en els plans de millora corresponents
a explotacions de bestiar vacú, les inversions dels quals
tinguin per objecte la substitució, total o parcial, d’a-
questa activitat productiva, la bonificació d’interessos
exposada a l’apartat anterior es pot aplicar sobre l’interès
preferent en la seva totalitat.

3. L’import de la subvenció equivalent a la boni-
ficació d’interessos es determina d’acord amb l’annex 4
d’aquesta disposició.

Article 10. Subvenció per a la minoració d’anualitats
d’amortització i costos de l’aval.

1. La subvenció destinada a minorar una o diverses
anualitats d’amortització del préstec bonificat, que es
paga una vegada sigui certificada la realització de la
inversió auxiliable, només és procedent quan la subven-
ció de capital i la bonificació del tipus d’interès hagin
estat aplicades, per aquest ordre, en la quantia màxima
possible que preveu aquest Reial decret.

El seu import correspon a la diferència entre la quantia
màxima de l’ajut resultant de l’apartat 3 de l’article 7
o, si s’escau, entre l’ajut màxim que correspongui segons
la norma de la comunitat autònoma, i els imports dels
altres tipus d’ajut, sense que, en cap cas, pugui superar
el 40 per 100 del préstec bonificat.

2. L’ajut al cost de l’aval va destinat a satisfer, en
tot o en part, l’import de la comissió de la seva gestió,
en el marc dels convenis subscrits a aquest efecte. El
seu valor actualitzat, sumat al de la resta d’ajuts que
es concedeixin, no pot superar els límits que estableix
aquest Reial decret.

Article 11. Nombre de plans de millora.

El nombre de plans de millora per explotació i bene-
ficiari que es pot aprovar durant un període dels sis últims
anys, comptat des de la data a què correspongui l’a-
provació de l’últim pla so�icitat, es limita a tres, sense
que el volum total d’inversió durant el període esmentat
superi els límits assenyalats en aquest Reial decret.

No obstant això, quan hi hagi situacions excepcionals,
determinades en la norma corresponent, es pot auxiliar
un pla de millora addicional als anteriors els límits d’in-
versió del qual són els que preveu l’apartat 2 de l’arti-
cle 7.

A aquests efectes, s’atribueixen a una sola explotació
beneficiària el conjunt de plans d’inversions agràries rea-
litzades per qualsevol titular d’aquesta.

Article 12. Modificacions dels plans de millora.

1. Quan hi hagi modificacions del pla de millora rela-
cionades amb la producció o amb el programa d’inver-
sions s’ha de presentar un pla de millora complementari
o alternatiu, excepte en el cas de les de menor entitat
en què l’òrgan competent de la comunitat autònoma
reconegui implícitament la validesa tècnica i econòmica
del pla de millora executat, per a la qual cosa n’hi ha
prou amb la certificació, expedida per aquell, de la rea-
lització de les inversions que comprengui el pla esmentat.

2. No obstant el que estableix l’article 9.1, en els
casos en què el beneficiari no executi el pla de millora
per al qual ha percebut ajuts o hi hagi desviacions subs-
tancials entre la inversió efectuada i l’aprovada per a
l’execució del pla o el préstec formulat, s’han d’aplicar
els criteris següents:

a) El beneficiari ha de tornar l’ajut percebut en el
cas que no executi el pla de millora en virtut del qual
se li va concedir. La quantia que ha de tornar inclou
la quantitat íntegra percebuda en concepte de subvenció

de capital, amb l’interès legal establert, així com, si s’es-
cau, l’import que s’hagi satisfet de la bonificació d’in-
teressos i de la resta d’ajuts vinculats al préstec bonificat,
i aquest queda desvinculat de les condicions especials
que el puguin afectar per l’aplicació del que disposa
aquest Reial decret.

b) Si, executat el pla de millora, l’import de la inver-
sió efectuada resulta inferior a l’import de la inversió
aprovada en el pla, l’ajut total concedit s’ha d’ajustar
al percentatge que correspongui de la inversió efectuada
i reduir l’import de les diferents modalitats d’ajut apli-
cades en l’ordre següent:

1r Subvenció d’anualitats d’amortització.
2n Subvenció de capital.
3r Bonificació d’interessos.

Així mateix, s’ha d’ajustar, si s’escau, a l’import que
correspongui l’ajut suplementari per a l’agricultor jove.

Si l’import de la inversió efectuada és inferior a l’im-
port del préstec formalitzat, l’import del principal boni-
ficat d’aquest es redueix fins al de la inversió esmentada
i a la diferència no li són aplicables les condicions espe-
cials que preveu aquest Reial decret. En aquest cas, l’a-
just de la quantia de l’ajut concedit al límit que, d’acord
amb el que disposa l’article 7, correspongui a la inversió
efectuada, es porta a efecte d’acord amb el criteri
següent: si la quantia de la nova bonificació d’interessos
és inferior al límit esmentat, s’hi afegeix una subvenció
de capital de fins a l’import màxim que permeti el que
disposa l’article 8 i, si encara queda un saldo a favor
del beneficiari, aquest s’aplica en forma de subvenció
d’una o diverses anualitats d’amortització del principal
bonificat i no desvinculat.

El beneficiari que hagi percebut un ajut d’una quantia
superior a la que resulti de l’ajust anteriorment asse-
nyalat, en qualsevol de les modalitats d’aquell, està obli-
gat a tornar l’excés percebut. En els casos a què es
refereix aquest apartat només s’apliquen interessos de
demora a les quantitats que ha de tornar el beneficiari
quan la comunitat autònoma no reconegui la validesa
tècnica i econòmica del pla de millora executat.

SECCIÓ 2a AGRICULTORS JOVES

Article 13. Primera insta�ació.

1. S’estableixen ajuts especials als agricultors joves
que facin la seva primera insta�ació en les condicions
que recull l’article 2 d’aquesta disposició, sempre que
compleixin els requisits següents:

a) Tenir, en el moment de la insta�ació, el nivell
de capacitació professional suficient que estableix la
comunitat autònoma o comprometre’s a adquirir-lo en
un termini de dos anys, des del moment de la insta�ació.

b) Insta�ar-se en una explotació que requereixi un
volum de treball equivalent almenys a una UTA o com-
prometre’s a que assoleixi el volum esmentat en un ter-
mini màxim de dos anys des de la insta�ació.

c) Comprometre’s a exercir l’activitat agrària durant
cinc anys, comptats des de la data de concessió de l’ajut.

d) Mantenir o fixar la seva residència a la comarca
on radiqui l’explotació o a les comarques limítrofes, llevat
de casos de força major o necessitat apreciada per la
comunitat autònoma.

e) Complir, l’explotació, les normes mínimes en
matèria de medi ambient, higiene i benestar dels animals,
de conformitat amb la normativa comunitària i nacional
i amb els programes pluriregionals i de la comunitat autò-
noma de Cantàbria aprovats per la Unió Europea per
a la millora de les estructures de producció, en el moment
de la concessió d’aquest ajut o en el termini màxim de
dos anys des de la insta�ació del jove.
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f) Tenir menys de quaranta anys d’edat en la data
de concessió d’aquest ajut.

2. La so�icitud de l’ajut s’ha de presentar abans de
la primera insta�ació del peticionari o dins dels sis pri-
mers mesos posteriors. Les inversions o despeses d’ins-
ta�ació efectuades pel jove dins d’aquests sis primers
mesos poden ser considerades auxiliables.

3. La concessió de l’ajut requereix la presentació
d’un pla d’explotació que reflecteixi el grau de viabilitat
econòmica i la situació de l’explotació en què queda
insta�at el jove i prevegi per a ell una renda procedent
d’aquella, mesurada en termes de marge net, igual o
superior al 35 per 100 de la renda de referència.

4. El pla d’explotació no es requereix en el cas que
el jove que s’insta�a presenti un pla de millora.

Article 14. Modalitats de la primera insta�ació.

La primera insta�ació d’un agricultor jove es pot fer
mitjançant les modalitats següents:

a) Accés a la titularitat exclusiva o compartida de
l’explotació agrària, per compra, herència, pacte succes-
sori, donació, arrendament, aparceria o figures jurídiques
anàlogues, en què el jove que s’insta�a assumeix,
almenys, el 50 per 100 dels riscos i de les responsa-
bilitats civil, fiscal i social de la gestió de l’explotació.

b) Accés a la cotitularitat d’una explotació agrària
prioritària.

c) Integració com a soci en una entitat associativa
amb personalitat jurídica, preexistent o de nova cons-
titució, que sigui titular d’una explotació agrària prio-
ritària.

Article 15. Ajuts a la primera insta�ació.

1. Els ajuts a la primera insta�ació d’agricultors
joves dirigits a auxiliar despeses i inversions que en deri-
ven poden consistir en:

a) Una bonificació d’interessos amb un import
actualitzat, determinat d’acord amb l’annex 4, que no
superi la xifra de 2.500.000 pessetes (15.025,30 euros),
resultant d’aplicar, durant un període màxim de quinze
anys, una reducció, total o parcial, del tipus d’interès
preferent establert als convenis de co�aboració subscrits
amb les entitats financeres.

b) Una prima per explotació la quantia màxima de
la qual pot ser de 2.500.000 pessetes (15.025,30 euros)
que es pot substituir, totalment o parcialment, per una
bonificació d’interessos equivalent.

Les quanties màximes d’ajut, expressades en les lle-
tres a) i b) anteriors, es poden incrementar un 10 per
100 quan es generi a l’explotació almenys 1 UTA assa-
lariada addicional a la de cada jove que s’insta�a, en
els supòsits en què sigui una agricultora jove la bene-
ficiària, així com en els casos en què el jove s’insta�i
en una explotació ubicada en una zona de muntanya,
classificada com a tal i inclosa a les llistes a què fa
referència l’apartat 4 de l’article 55 del Reglament (CE)
1257/1999.

2. Els criteris d’aplicació d’aquests ajuts són els
següents:

a) L’import del préstec d’insta�ació no pot ser supe-
rior al 90 per 100 de les despeses i les inversions d’ins-
ta�ació previstes, sens perjudici del que disposa l’apartat
següent.

b) L’ajut total a la primera insta�ació no pot ser supe-
rior a 6.500.000 pessetes (39.065,79 euros) ni a l’import
de les despeses i les inversions d’insta�ació efectuades.
Si aquest import és inferior a l’inicialment previst i recollit
a la concessió de l’ajut, la comunitat autònoma ha de
reajustar l’ajut concedit, tenint en compte les dues moda-
litats d’ajuts previstos i de manera que sense superar
els límits que estableix aquest article l’import total de
l’ajut que ha de percebre el beneficiari assoleixi el màxim
que sigui aplicable. En aquest cas, l’import bonificable
del principal del préstec formalitzat pot arribar al de les
despeses i les inversions efectuades, desvinculant la res-
ta del préstec de les condicions especials derivades dels
convenis de co�aboració amb entitats financeres pre-
vistos en aquest Reial decret.

c) En una mateixa explotació no es pot percebre
més d’un ajut íntegre en forma de prima d’insta�ació
ni més d’un ajut íntegre en forma de bonificació d’in-
teressos durant el termini dels cinc anys següents a la
data de la concessió. En el cas que hi hagi diversos
joves que s’insta�en per primera vegada a la mateixa
explotació, aquest únic ajut es distribueix en funció del
grau de participació de cada jove en el conjunt de les
despeses i les inversions derivades de les insta�acions
esmentades. No obstant l’anterior, quan es produeixin
insta�acions de diversos joves mitjançant la seva inte-
gració com a socis en una entitat associativa, aquests
ajuts es poden atorgar de forma íntegra a cada jove
so�icitant que s’insta�i, en la quantia que li correspongui
d’acord amb les despeses i les inversions que efectuï
per a la seva insta�ació. En aquest cas, el nombre d’UTA
requerides ha de ser igual o més gran al nombre de
joves que s’insta�en.

d) El pagament de la prima d’insta�ació en forma
de subvenció de capital es pot escalonar al llarg de cinc
anys com a màxim, a criteri de la comunitat autònoma.

e) Als efectes d’aplicació dels ajuts que preveu
aquest article s’han de tenir en compte les despeses
i les inversions següents:

Pagament de la primera anualitat d’un contracte
d’arrendament de terres.

Despeses notarials i registrals derivades de la primera
insta�ació.

Costos financers dels préstecs destinats a finançar
el capital circulant del primer exercici econòmic.

Despeses de permisos, llicències i autoritzacions
administratives originades per la insta�ació del benefi-
ciari.

Aportació econòmica del jove a l’entitat associativa
per integrar-s’hi com a soci.

Adquisició de drets de producció i drets a prima de
caràcter individual i transferible d’acord amb la normativa
vigent de caràcter sectorial que sigui aplicable.

Costos d’avals dels préstecs de primera insta�ació.
Pagament dels drets hereditaris, si s’escau, a cohe-

reus de l’explotació familiar on s’insta�a el beneficiari.
Adquisició o condicionament de l’habitatge que cons-

titueixi la residència habitual del beneficiari i estigui vin-
culat a les dependències, situades a la mateixa edificació
o en altres edificis, destinades a atendre les necessitats
derivades de les activitats agràries o de les de trans-
formació i venda directa dels productes de la seva explo-
tació, les relacionades amb la conservació de l’espai natu-
ral i la protecció del medi ambient i les cinegètiques
dutes a terme a la seva explotació.

Adquisició de capital territorial i d’explotació, en la
mesura necessària per portar a efecte la insta�ació d’a-
cord amb el que disposa l’article 13.1.b).

Adequació del capital d’explotació per tal de complir
el que estableix l’article 13.1.e) d’aquesta disposició.
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SECCIÓ 3a AJUTS NACIONALS A INVERSIONS EN PLANS

DE MILLORA DESTINATS A ADEQUAR LA BASE TERRITORIAL

DE L’EXPLOTACIÓ

Article 16. Adquisició de terres.

1. Quan els plans de millora incloguin com a inversió
l’adquisició de terra per adequar la base territorial de
l’explotació, es poden concedir ajuts a:

a) Titulars d’explotacions agràries, persones físiques
o jurídiques, per a l’adquisició de terres per tal que la
seva explotació pugui assolir la consideració de prio-
ritària.

b) Petits agricultors que siguin titulars d’una explo-
tació agrària prioritària per a l’adquisició de terres inte-
grants de l’explotació esmentada que conreïn en règim
d’arrendament, sempre que després de l’adquisició l’ex-
plotació mantingui la condició de prioritària.

2. Els ajuts es poden aplicar a un volum d’inversió
en adquisició de terres l’import de la qual no sigui supe-
rior a 7.430.000 pessetes (44.655,20 euros) per unitat
de treball agrari emprat en l’explotació ni a 14.860.000
pessetes (89.310,40 euros) per beneficiari, considerant
com a inversió el valor escripturat de les terres.

SECCIÓ 4a AJUTS TERRITORIALS PREVISTOS

ALS PROGRAMES OPERATIUS

Article 17. Còmput de determinats ajuts.

Als efectes del que disposa l’article 18, són com-
putables, fins als volums màxims que es determinin, els
ajuts regulats per les comunitats autònomes que estiguin
inclosos en els seus programes operatius integrats o pro-
grames de desenvolupament rural, segons els casos, aco-
llits al finançament del FEOGA en el marc del Reglament
(CE) 1257/1999 del Consell, que responguin a les con-
dicions següents:

1. Ajuts als agricultors professionals per a la cons-
trucció, l’adquisició o el condicionament de l’habitatge
que constitueixi la seva residència habitual i estigui vin-
culat a les dependències, situades a la mateixa edificació
o en altres edificis, destinades a atendre les necessitats
derivades de les activitats agràries o les complementàries
que preveu aquest Reial decret.

L’ajut cofinançable pel Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació no ha de superar el 30 per 100 de l’import
de la inversió computable, que no pot ultrapassar la quan-
titat de 7.000.000 de pessetes (42.070,85 euros) efec-
tuada pel beneficiari.

2. Ajuts als agricultors professionals, a les explo-
tacions associatives prioritàries i a les agrupacions en
què el 50 per 100, almenys, dels seus membres siguin
agricultors professionals. Els ajuts es destinen a inver-
sions per a la prestació de serveis a tercers en l’activitat
agrària, sens perjudici de la seva utilització a les explo-
tacions dels beneficiaris individuals o dels membres de
les agrupacions assenyalades.

L’ajut cofinançable pel Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació no ha de superar el 30 per 100 de l’import
de la inversió computable, que no pot ultrapassar la quan-
titat de 7.000.000 de pessetes (42.070,85 euros), quan
es tracti de beneficiaris individuals, ni de 28.000.000
de pessetes (168.283,39 euros) quan es tracti d’una
agrupació.

3. Ajuts per a agricultors que, no complint els requi-
sits que assenyala l’article 4, efectuïn inversions en la
seva explotació per a la millora del regadiu. Els ajuts
s’han de destinar exclusivament a inversions que tinguin
entre els seus objectius l’ús més eficient de l’aigua de
reg.

Es computen els ajuts destinats a inversions que com-
pleixin el que disposa l’article 6 i el volum de les quals
no superi els límits que estableix l’apartat 2 de l’arti-
cle 7, sense que la quantia computable de cada ajut
pugui superar els límits percentuals que estableix l’a-
partat 3 del mateix article.

4. Ajuts a les agrupacions agràries l’objectiu de les
quals sigui la creació de serveis de substitució a les explo-
tacions dels seus socis. Aquest ajut es destina a con-
tribuir a la cobertura de les despeses de gestió, fun-
cionament i posada en marxa originades en la fase inicial
del servei.

El servei de substitució, l’ha de regular la comunitat
autònoma, que n’ha de determinar les condicions per
a l’autorització.

L’ajut cofinançable pel Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació no pot superar la quantitat de 3.000.000
de pessetes (18.030,36 euros) per agent qualificat ocu-
pat a temps complet en les activitats de substitució, ni
el 70 per 100 de les despeses objecte d’ajut. Aquest
import es distribueix entre els cinc primers anys d’ac-
tivitat de cada agent.

5. Ajuts a les agrupacions i associacions agràries
l’objecte de les quals sigui la creació o l’increment de
serveis d’ajut a la gestió de les explotacions dels seus
socis, destinats a contribuir a la cobertura dels costos
d’aquells.

L’ajut es concedeix per a l’activitat d’agents encarre-
gats de contribuir a la gestió tècnica, econòmica, finan-
cera i administrativa de les explotacions agràries.

El servei de gestió de les explotacions ha de ser regu-
lat per la comunitat autònoma.

L’ajut cofinançable pel Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació no pot superar 9.000.000 de pessetes
(54.091,09 euros) per agent ocupat a temps complet
per portar a terme les activitats previstes anteriorment.
Aquest import es reparteix entre els cinc primers anys
d’activitat de cada agent.

Es pot substituir aquest sistema d’ajuts per un altre
en benefici dels agricultors professionals que recorrin
als serveis que preveu aquest apartat. En aquest cas,
l’ajut cofinançable pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació no pot superar la quantitat de 125.000 pes-
setes (751,27 euros) per explotació, que s’han de repar-
tir, almenys, al llarg de dos anys.

6. Ajuts a les inversions co�ectives portades a efec-
te conjuntament per diversos titulars d’explotacions agrà-
ries per satisfer necessitats comunes a aquestes, sens
perjudici de l’execució material per tercers de l’obra o
la millora objecte de la inversió.

L’ajut cofinançable pel Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació per al conjunt de beneficiaris de la inversió
co�ectiva no pot superar la quantitat de 25.000.000
de pessetes (150.253,03 euros) per inversió aprovada.

7. Ajuts a la qualificació professional:

a) Per millorar la qualificació professional agrària,
amb vista a les necessitats de l’agricultura moderna, mit-
jançant cursos i seminaris, així com estades de formació
i d’aprenentatge pràctic efectuades en empreses i ins-
titucions públiques o privades, el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació pot cofinançar:

Beques als joves que assisteixin a cursos reglats de
capacitació professional agrària, amb una edat superior
a la corresponent a l’escolaritat obligatòria.

Beques per a l’assistència a cursos i subvencions per
a la realització d’estades de formació per a dirigents,
treballadors i socis d’associacions d’agricultors i coope-
ratives, per tal de millorar l’organització i l’eficàcia socie-
tària i empresarial d’aquestes entitats.

Beques a titulars i co�aboradors familiars d’explota-
cions agràries prioritàries i a treballadors agrícoles per
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compte d’altri, perquè assisteixin a cursos de formació
i perfeccionament professional agrari.

Beques a joves per a l’assistència a cursos de formació
professional agrària necessaris per adquirir el nivell de
capacitació exigit, en cada cas, en aquest Reial decret.

b) Les accions objecte de l’apartat anterior no
inclouen els cursos o cursets que formin part de pro-
grames o règims normals d’ensenyament mitjà o superior
agrari.

c) Els criteris per concedir aquests ajuts són anàlegs
als establerts pel Ministeri d’Educació i Ciència o, si s’es-
cau, per l’òrgan competent de la comunitat autònoma,
en les convocatòries del règim general d’ajuts a l’estudi.

d) Els imports màxims de la beca per beneficiari
cofinançables pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació són:

250.000 pessetes (1.502,53 euros), per als cursos
de formació reglada amb durada lectiva d’un any aca-
dèmic.

100.000 pessetes (601,01 euros), per als cursos no
reglats i les activitats formatives amb durada mínima
de 150 hores lectives.

50.000 pessetes (300,51 euros), per als cursos o
les activitats formatives de durada inferior a 150 hores
lectives.

8. Ajuts a les inversions efectuades en l’explotació
per a la diversificació de les seves activitats productives
per mitjà d’activitats turístiques i artesanals.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació cofi-
nança aquesta línia d’ajuts quan s’apliqui en les mateixes
condicions i amb els mateixos requisits que estableix
la secció 1a o 2a d’aquest Reial decret.

CAPÍTOL III

Finançament i tramitació dels ajuts

Article 18. Finançament dels ajuts.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
finança el 50 per 100 dels ajuts que preveu l’apar-
tat 1 de l’article 3 i dels corresponents a l’apartat 2
de l’esmentat article que siguin computables d’acord
amb l’article 17 d’aquest Reial decret, sens perjudici del
que preveu l’apartat següent. Les comunitats autònomes
poden complementar la part dels ajuts no finançada amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i
les comunitats autònomes poden establir procediments
de coordinació i d’avaluació que garanteixin el compli-
ment dels objectius d’aquest Reial decret i dels requisits
de la normativa comunitària, així com els mecanismes
de compensació financera entre ambdues administra-
cions per complir, sobre exercicis tancats, el percentatge
de participació que estableix l’apartat 1 anterior o, si
s’escau, el que sigui procedent en aplicació del programa
operatiu corresponent aprovat per la Unió Europea i les
seves modificacions, amb les compensacions i transfe-
rències entre administracions que a aquest efecte siguin
procedents, sens perjudici que també es puguin realitzar
aquestes compensacions i transferències en el transcurs
de l’exercici. A aquests efectes, els imports dels ajuts
a considerar són els derivats dels compromisos adquirits
en l’exercici per cada administració.

3. Les contribucions del FEOGA corresponents als
pagaments efectuats per aquests ajuts es distribueixen
d’acord amb la participació financera anual de cada admi-
nistració i els respectius programes operatius aprovats
i les seves modificacions.

Article 19. Distribució del volum màxim d’ajuts.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, con-
sultades les comunitats autònomes, de conformitat amb
els recursos econòmics consignats en el «Programa ope-
ratiu de millora d’estructures i dels sistemes de producció
agraris a les regions d’objectiu núm. 1 d’Espanya», el
«Programa operatiu integrat de Cantàbria» i el «Programa
de desenvolupament rural per a la millora d’estructures
de producció en regions situades fora d’objectiu núm.
1 d’Espanya», aprovats per la Comissió de la UE per
al període 2000-2006, i les seves possibles modifica-
cions, ha de fer anualment la distribució inicial del volum
màxim d’ajuts entre comunitats autònomes, així com les
redistribucions posteriors, quan aquestes siguin proce-
dents, per a una millor execució financera d’aquests
programes.

Article 20. Tramitació dels ajuts.

1. La tramitació de les so�icituds dels ajuts que regu-
la aquest Reial decret, la resolució de concessió o dene-
gació i la certificació d’execució de les accions objecte
d’ajut i del compliment dels compromisos contrets pels
beneficiaris corresponen a les comunitats autònomes,
així com el pagament de les subvencions de conformitat
amb el que estableix l’article 21.

2. Els titulars d’explotacions prioritàries d’acord amb
el que preveu la Llei 19/1995, els d’explotacions amb
orientació productiva de bestiar vacum lleter i els d’ex-
plotacions de bestiar vacum les inversions dels quals
tinguin per objecte la substitució, parcial o total, d’a-
questa activitat productiva tenen tracte preferent en la
concessió dels ajuts a plans de millora.

Així mateix té consideració preferent en la concessió
d’ajuts de primera insta�ació la realitzada sota el règim
de cotitularitat que assenyala l’apartat b) de l’article 14.

3. La resolució de concessió de la comunitat autò-
noma significa el reconeixement del dret a la bonificació
d’interessos del préstec i als ajuts restants que en cada
cas siguin procedents d’acord amb el que disposa aquest
Reial decret.

Article 21. Pagament dels ajuts.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
d’efectuar directament els pagaments a les entitats finan-
ceres i de caució afectades, corresponents a la totalitat
de les modalitats d’ajut següents:

a) Bonificació d’interessos.
b) Minoració d’anualitats d’amortització del princi-

pal.
c) Costos de l’aval.

2. Les comunitats autònomes han d’efectuar els
pagaments corresponents a la totalitat de les modalitats
següents d’ajut:

a) Subvencions de capital.
b) Primes de primera insta�ació d’agricultors joves.
c) Ajuts a què es refereix la secció 4a

Article 22. Informació i seguiment.

1. La informació referent a la identificació de cada
beneficiari d’ajuts, als efectes descriptius i indicadors
bàsics de la seva explotació i als imports de les inversions
i els ajuts concedits, la proporcionen les comunitats autò-
nomes al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per
a cada expedient resolt, així com els corresponents cer-
tificats d’execució de l’acció objecte d’ajut i del com-
pliment dels compromisos contrets pel beneficiari.
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2. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes són dipositaris en origen de la informació que
s’ha de disposar als efectes de cobrir les exigències de
la Comunitat Europea en l’exercici de les funcions de
seguiment, avaluació i control, i han de remetre al Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la informació
necessària per al compliment de les obligacions corres-
ponents amb les institucions comunitàries, i subministrar
especialment els documents que serveixin de suport de
les ordres de pagament efectuades per a la contribució
financera del Fons Europeu d’Orientació i de Garantia
Agrària (FEOGA).

3. Als efectes d’instrumentar el control del compli-
ment dels objectius d’aquest Reial decret i dels requisits
de la normativa comunitària, així com per facilitar les
activitats que amb aquesta finalitat portin a terme les
institucions de la Comunitat Europea, s’han d’establir
amb els òrgans competents de les comunitats autòno-
mes els mecanismes apropiats de realització i coordi-
nació dels controls esmentats.

Article 23. Convenis de co�aboració amb entitats finan-
ceres.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
subscriure convenis amb les entitats de crèdit, i també
amb les cooperatives agràries que tinguin secció de crè-
dit, a fi de facilitar els préstecs i materialitzar els ajuts
que hi estan vinculats.

Aquests convenis han d’establir la manera d’efectuar
els pagaments d’aquests ajuts; la possibilitat, si s’escau,
de destinar la subvenció corresponent a les anualitats
d’amortització a reduir el principal dels préstecs; el tipus
d’interès preferent; la invariabilitat del tipus d’interès
resultant al prestatari; la forma d’actuació en els casos
de cance�ació anticipada dels préstecs; la possibilitat
del pagament de la bonificació d’interessos corresponent
al segon venciment semestral de cada any, simultani
a la data de pagament corresponent al del primer ven-
ciment, sense aplicació de taxa d’actualització; i qual-
sevol altra contingència relacionada amb els pagaments
dels ajuts vinculats als préstecs que en facilitin l’aplicació.

La Comissió Delegada del Govern per a Afers Eco-
nòmics, a proposta dels ministres d’Economia i d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, ha d’autoritzar el tipus d’in-
terès preferent a subscriure amb el conjunt de les entitats
financeres en el moment de l’establiment de nous con-
venis de co�aboració als quals es refereix aquest article.

2. Les modalitats de préstec i el pagament dels ajuts
que hi estan vinculats s’ha d’adequar al que preveu l’an-
nex 3.

3. En concordança amb el volum màxim d’ajuts dis-
tribuït d’acord amb el que estableix l’article 19, el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de determinar
anualment el volum màxim de préstecs a convenir amb
les entitats financeres a què es refereix l’apartat 1 d’a-
quest article, del qual s’ha d’informar la Comissió Dele-
gada del Govern per a Afers Econòmics.

Article 24. Convenis de co�aboració amb entitats de
caució.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
subscriure convenis amb la Societat Estatal de Caució
Agrària (SAECA) i altres entitats de caució, a fi de facilitar
als beneficiaris dels ajuts els avals necessaris per a l’ac-
cés als préstecs acollits als convenis que indica l’article
anterior.

Article 25. Ajuts no reintegrables.

1. No és procedent el reintegrament dels ajuts per-
cebuts quan l’incompliment d’algun dels requisits exigits

al beneficiari sigui a causa d’alguna de les causes
següents:

a) Defunció del beneficiari.
b) Incapacitat permanent total per a la professió

habitual, incapacitat permanent absoluta per treballar
o gran invalidesa.

c) Abandonament de la condició de titular de l’ex-
plotació motivat per alguna de les causes següents, que
han de ser valorades per l’òrgan competent de la comu-
nitat autònoma:

1a Expropiació total o d’una part important de l’ex-
plotació si l’expropiació no era previsible el dia en què
es van subscriure els compromisos.

2a Catàstrofes naturals o accidentals que afectin
greument l’explotació.

En aquests casos s’entén que l’import dels ajuts que
correspon percebre és assimilable al que seria procedent
en el cas d’una cance�ació total anticipada del préstec,
referida a la data del fet causant.

2. En els casos en què el beneficiari transmeti la
totalitat de l’explotació a una altra persona, aquesta es
pot subrogar en els seus compromisos durant el període
pendent de compliment, sempre que el nou titular com-
pleixi els requisits per ser beneficiari dels ajuts. En aquest
cas, no escau el reintegrament dels ajuts percebuts.

Disposició addicional primera. Forma de pagament d’a-
juts.

En qualsevol cas, la part dels ajuts que regula l’apar-
tat 1 de l’article 3 finançada amb càrrec als pressupostos
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació es paga
al beneficiari en forma d’ajuts vinculats al préstec, sens
perjudici del que estableix l’article 18 d’aquesta dispo-
sició.

Disposició addicional segona. Vigència dels convenis.

Els convenis de co�aboració subscrits pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació amb les entitats finan-
ceres i amb la Societat Anònima Estatal de Caució Agrà-
ria (SAECA) continuen vigents de conformitat amb
les seves clàusules. Les referències al Reial decret
204/1996, de 9 de febrer, i les seves modificacions
posteriors s’entenen fetes a aquest Reial decret.

Disposició addicional tercera. Accés a préstecs d’inte-
rès preferent sense bonificació.

Els beneficiaris de línies d’ajut de caràcter específic,
regulades mitjançant normativa pròpia per les comuni-
tats autònomes, en matèria d’estructures agràries de pro-
ducció, que financin accions no previstes en aquest Reial
decret, es poden acollir, sense beneficis de bonificació
d’interessos, als préstecs emparats pels convenis de
co�aboració amb entitats financeres subscrits pel Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició addicional quarta. Règim de responsabilitat.

Les responsabilitats que preveu la reglamentació
comunitària afecten les diferents administracions públi-
ques en relació amb les seves actuacions respectives.

Disposició addicional cinquena. Generació de crèdit.

Els saldos que, com a conseqüència de la compen-
sació financera que preveu l’article 18, corresponguin
al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació poden ser
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objecte de generació de crèdit als estats de despeses
dels pressupostos corresponents a l’exercici en què es
rebin els saldos esmentats i en els termes que s’esta-
bleixin d’acord amb el que preveu l’article 71 del Reial
decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei general pressupos-
tària.

Disposició addicional sisena. Beneficis fiscals a plans
de millora.

Els plans de millora de les explotacions a què fa refe-
rència l’apartat 5 de l’article 20 de la Llei 19/1995,
relatiu a beneficis fiscals especials per a agricultors joves
o assalariats agraris, així com els que esmenta l’arti-
cle 8 d’aquesta Llei, són els que regula la secció primera
del capítol II d’aquest Reial decret.

Disposició addicional setena. Ajuts nacionals.

Es financen amb fons exclusivament nacionals els
ajuts a les inversions que preveuen plans de millora des-
tinats a la compra de terres, establerts en els arti-
cles 5, apartat 1.f), i 16 d’aquest Reial decret, així com
els ajuts admesos com a tals per la Unió Europea.

Disposició addicional vuitena. Publicitat dels ajuts.

A la documentació referida a aquests ajuts, així com
a les seves actuacions de publicitat, s’hi ha d’indicar
l’aportació financera de cada Administració pública. Així
mateix, s’ha complir el que disposa el Reglament (CE)
1159/2000 de la Comissió, de 30 de maig, sobre les
activitats d’informació i publicitat que han de dur a terme
els estats membres en relació amb les intervencions dels
Fons Estructurals.

Disposició transitòria primera. So�icituds pendents de
resolució.

Fins al 31 de desembre de 2001, les so�icituds aco-
llides al Reial decret 204/1996, de 9 de febrer, pendents
de resolució en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial
decret i que compleixin els requisits que aquest estableix,
es poden resoldre aplicant les quanties dels ajuts que
regula el Reial decret 204/1996, l’última modificació
del qual la constitueix el Reial decret 2067/1999, de
30 de desembre, sens perjudici del que estableix la dis-
posició transitòria següent.

Disposició transitòria segona. Ajuts nacionals.

Els ajuts a les inversions previstos en plans de millora
destinades a la diversificació d’activitats productives en
les explotacions agràries mitjançant la incorporació d’ac-
tivitats no agràries, regulades a l’apartat c) de l’arti-
cle 5 del Reial decret 204/1996, que hagin estat so�i-
citades abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret,
són ateses amb fons exclusivament nacionals.

L’import màxim de l’ajut per a aquest tipus d’inver-
sions no pot excedir la quantitat de 16.638.600 pessetes
(100.000 euros) ni el 45 per 100 a les regions d’Objectiu
1 i Cantàbria o el 30 per 100 a la resta de les regions.

Aquests ajuts s’acullen al Reglament (CE) 69/2001
de la Comissió, de 12 de gener, relatiu a l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts «de minimis»
i al Reglament (CE) 70/2001 de la Comissió, de 12
de gener, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del
Tractat CE als ajuts estatals a les petites i mitjanes empre-
ses (publicats en el «Diari Oficial de les Comunitats Euro-
pees» de 13 de gener de 2001).

Disposició transitòria tercera. Inversions aprovades en
Programes d’OPFH.

Les inversions aprovades, fins al moment de l’entrada
en vigor dels programes pluriregionals i de la comunitat
autònoma de Cantàbria aprovats per la Unió Europea
per a la millora de les estructures de producció rela-
cionades amb aquest Reial decret, en el marc de pro-
grames operatius d’organitzacions de productors de frui-
tes i hortalisses (OPFH), poden continuar la seva execució
fins al final, dins del termini per al qual estan aprovades.
Això no obstant, les organitzacions de productors poden
so�icitar, en les dates que preveu el Reglament (CE)
411/97 de la Comissió, modificacions dels programes
per adaptar-se a les condicions de les decisions comu-
nitàries que aproven aquests programes.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin a aquest Reial decret i, en
particular:

El Reial decret 204/1996, de 9 de febrer, sobre millo-
res estructurals i modernització de les explotacions agrà-
ries.

Fins que es promulguin les disposicions per a l’apli-
cació i el desplegament d’aquest Reial decret, queda
en vigor, quan no s’hi oposi, l’Ordre del Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació, de 4 de setembre de
1998, per a l’aplicació del Reial decret 204/1996, i s’en-
tén que quan esmenta el Reial decret 204/1996 es refe-
reix als articles equivalents d’aquest.

Disposició final primera. Normativa bàsica.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica,
quan es refereix a ajuts estatals de conformitat amb
el que estableix l’article 149.1.13a de la Constitució,
que atribueix a l’Estat la competència per dictar les bases
i la coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar, en l’àmbit de les seves competències,
les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquest
Reial decret i, en especial:

a) Determinar el tipus d’interès mínim que han de
satisfer els beneficiaris en els supòsits de concessió de
préstecs amb bonificació d’interessos, previstos en els
articles 9 i 15 d’aquest Reial decret, així com per modi-
ficar els percentatges de subvenció de capital que esta-
bleix l’article 8.

b) Per modificar quan escaigui l’import de la sub-
venció equivalent a la bonificació d’interessos dels prés-
tecs a què es refereix l’annex 4 d’aquesta disposició.

c) Per adaptar, desenvolupar o determinar el con-
tingut d’aquest Reial decret a la normativa de la Unió
Europea aplicable a aquests ajuts i especialment a les
modificacions o els complements dels programes ope-
ratius aprovats per la Comissió de la Unió Europea per
a la millora de les estructures de producció, així com
a les decisions de la Comissió esmentada en matèria
d’ajuts estatals.
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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, 8 de juny de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX I

Limitacions sectorials

1. Segons el producte, el tipus d’inversió i la capa-
citat actual i prevista, es poden excloure d’aquest règim
d’ajuts les inversions que augmentin la producció sense
sortides normals al mercat. En tot cas, són aplicables
les limitacions a la producció, les inversions o els ajuts
regulats en les OCM (organitzacions comunes de mer-
cat).

2. Les inversions previstes en els sectors per als
quals s’hagin establert quotes, primes o qualssevol altres
drets de producció, són auxiliables sempre que se n’a-
crediti, a l’acabament, la disponibilitat en una quantia
suficient.

3. Aquest règim d’ajuts no és aplicable a les inver-
sions adreçades a millorar la producció agrària que siguin
auxiliades acollint-se als fons que estableixen les OCM.

En el cas de l’OCM de fruita i hortalisses:

a) Les inversions que afectin explotacions de mem-
bres d’una OPFH (organització de productors de fruita
i hortalisses) promogudes i finançades amb fons d’a-
questa, per a les quals existeixi una contribució eco-
nòmica específica dels membres que es beneficien de
l’acció, es poden acollir únicament als ajuts previstos
en el marc dels fons operatius de l’OPFH.

b) Quan es tracti d’inversions de caràcter individual
d’agricultors, membres d’una OPFH, que han estat con-
cebudes, decidides, finançades i dutes a terme pel mateix
agricultor, s’han de finançar exclusivament d’acord amb
el que preveu aquest Reial decret.

4. En qualsevol cas, s’han de respectar les limita-
cions sectorials següents:

a) En vacum de llet:

No es concedeixen ajuts a les explotacions que pre-
sentin un programa d’inversions amb un increment de
producció superior a la quantitat de referència disponible
a l’explotació quan aquest finalitzi.

b) En vacum de carn:

No es concedeixen ajuts a les explotacions la càrrega
ramadera de les quals superi les 2 UGM/Ha (unitat de
bestiar major/Ha), i s’exceptuen d’aquesta limitació les
explotacions amb una dimensió igual o inferior a 15
UGM.

c) En bestiar porcí:

Queden excloses d’ajut les inversions en el sector
de bestiar porcí intensiu que augmentin el nombre de
places de porc. Per al càlcul de places, es considera
que la plaça necessària per a una truja de cria correspon
a la de 6,5 porcs d’engreix. Aquesta limitació no s’aplica
al sector de porc ibèric.

d) En aviram:

No s’auxilien inversions que incrementin la capacitat
de producció d’ous per al seu consum directe.

e) En mel:

En el sector de la producció de mel no són auxiliables
les accions previstes en el marc dels programes nacio-
nals que preveu el Reglament (CE) 1221/97 del Consell,
de 25 de juny, pel qual s’estableixen les normes generals
aplicables de les mesures destinades a millorar la pro-
ducció i comercialització de la mel.

f) En oli d’oliva:

No es concedeixen ajuts per a noves plantacions d’o-
liverar, excepte per als casos de substitució de plan-
tacions amb varietats provades de qualitat, sense que
això suposi un increment de les produccions de refe-
rència actuals.

g) En fruita i hortalisses:

El pla de millora ha d’incloure informació de la pro-
ducció i comercialització dels productes de l’explotació,
quantitats acollides a retirada si n’hi ha i calendari comer-
cial de l’explotació, així com les produccions esperades
en els dos anys següents a la seva realització. La comu-
nitat autònoma ha de valorar les dades aportades tenint
en compte la tendència dels mercats.

h) En tabac:

Es concedeixen ajuts únicament per a les inversions
que es detallen a continuació sempre que es realitzin
en coherència amb la quota de producció:

Hivernacles i equips auxiliars per a la producció de
plantes en planters.

Tractors i eines per a la preparació del sòl i la rea-
lització de tasques de cultiu.

Màquines trasplantadores.
Despuntadores i equips de tractaments fitosanitaris

i d’inhibidors de brots.
Màquines reco�ectores de tabac per fulles i per planta

sencera, semiautomàtiques i automàtiques.
Equips complementaris de reco�ecció i transport.
Insta�acions (assecadors) i equips auxiliars per curar

el tabac per fulla i planta sencera.

i) En vinya:

No es concedeixen ajuts per a la reestructuració de
les vinyes que preveu el Reglament (CE) 1493/1999,
del Consell, de 17 de maig de 1999, pel qual s’estableix
l’organització comuna del mercat vitivinícola.

ANNEX II
Condicions dels plans de millora

A) Condicions dels plans de millora:

1. El pla de millora ha de demostrar, mitjançant càl-
culs específics, que les inversions estan justificades des
del punt de vista de la situació de l’explotació i de la
seva economia i que la seva realització suposa una millo-
ra duradora d’aquesta situació.

A aquests efectes, es considera que un pla de millora
compleix les condicions que estableix el paràgraf anterior
quan, després de la seva realització, no disminueixi la
renda unitària de treball de l’explotació o, en els casos
en què s’incrementi el nombre d’UTA, d’aquesta, no en
disminueixi el marge net.

Així mateix, ha d’incloure:

a) Una descripció de les situacions anterior i pos-
terior a la realització del pla de millora, establertes en
funció d’un pressupost estimatiu i que comprengui,
almenys, les dades següents:

1r Superfície de l’explotació, especificant la dels
diferents conreus, i caps de bestiar, per espècies, i ren-
diments mitjans de cada activitat productiva.
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2n Maquinària i equip, millores territorials i edificis.
3r Composició i dedicació de la mà d’obra familiar

i assalariada.
4t Producció bruta de cada activitat.
5è Despeses de cada activitat productiva i despeses

fixes del conjunt de l’explotació.

b) Una indicació de les mesures i, en particular, de
les inversions previstes. Es considera com a import de
les inversions previstes objecte d’ajut el resultant de
minorar-ne el cost total amb els ingressos derivats dels
elements de l’explotació substituïts o suprimits.

2. Quan, pel caràcter especialitzat de l’explotació
objecte de l’ajut, el pla de millora inclogui transforma-
cions i millores compreses en els programes vigents de

reordenació sectorial o que en el futur s’estableixin, el
pla de millora esmentat, per poder-se beneficiar dels ajuts
d’aquest Reial decret, s’ha d’ajustar als criteris de caràc-
ter tècnic i econòmic establerts a cada programa sec-
torial.

3. Les inversions incloses en els plans de millora
corresponents a diverses explotacions individuals, sense
objectiu de fusió posterior, poden ser fetes en comú,
en la seva totalitat o parcialment.

B) Càlcul de la renda unitària de treball:

S’apliquen els criteris que estableix l’Ordre del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 13 de desembre
de 1995, per la qual es desplega la disposició final sisena
de la Llei 19/1995.

ANNEX III

Convenis de co�aboració amb entitats financeres

1. Els convenis de co�aboració amb entitats financeres inclouen les modalitats de préstec següents:

Condicions de la inversió Modalitat del préstec

Línia d’ajut

Tipus % del tipus/total

Termini

d’amortització

—

Anys

Període de

manca

—

Anys

Primera insta�ació i plans
de millora.

Adequació del capital territorial. Adquisició i
millora d’habitatge. Pagament de drets here-
ditaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65 15 3

Béns mobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 25 10 2
Béns mobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 65 i » 25 8 1

— — 5 0

Els beneficiaris en qui concorrin les circumstàncies
que indica alguna de les tres primeres modalitats de
préstec poden optar, a més, per qualsevol de les asse-
nyalades de menor durada.

2. El pagament dels ajuts en forma de bonificació
d’interessos se subjecta a les regles següents:

a) El deute a l’entitat financera per les bonificacions
corresponents a cada liquidació periòdica d’interessos
es considera vençuda, líquida i exigible en el moment
determinat al corresponent conveni de co�aboració amb
l’entitat financera.

b) Aquests pagaments per venciments successius
s’entenen com a pagaments a compte de l’ajut total
concedit al beneficiari en forma de bonificació d’inte-
ressos, l’ajust definitiu dels quals es basa en la certificació
final de realització de la inversió objecte d’ajut emesa
per la comunitat autònoma.

c) No obstant el que estableix el paràgraf a), el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les entitats finan-
ceres i d’aval poden acordar en qualsevol moment, per
a la totalitat o part dels préstecs concedits en el marc
dels convenis respectius subscrits, l’abonament anticipat
de tots o part dels ajuts pendents de pagament, calculant
a aquest efecte el seu import equivalent a la data, amb
la taxa i en els termes que convinguin entre si.

3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
abonar anticipadament, en qualsevol moment, una vega-
da rebuda la certificació final de realització d’inversions,

la totalitat o part dels ajuts per a la minoració de les
anualitats d’amortització dels préstecs concedits a l’em-
para de qualsevol de les normatives reguladores d’aques-
ta forma d’ajut.

ANNEX IV

Determinació de la subvenció equivalent
a la bonificació d’interessos dels préstecs

La subvenció equivalent a l’import total de l’ajut en
forma de bonificació d’interessos dels préstecs, per cada
100 pessetes o euros de principal i per cada punt d’in-
terès bonificat, calculada en el primer venciment semes-
tral d’interessos, a una taxa del 3 per 100 d’interès nomi-
nal anual, és:

Modalitat de préstec

Termini

d’amortització

—

Anys

Període de

manca

—

Anys

Subvenció equivalent per cada 100 pes-

setes o euros de principal i per cada punt

d’interès bonificat, en pessetes o euros,

respectivament

5 0 2,86387983
8 1 4,62853283

10 2 5,88881731
15 3 8,20136393


