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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10880 Reial decret 805/2011, de 10 de juny, pel qual es modifica l’Estatut del Fons 

Espanyol de Garantia Agrària, aprovat pel Reial decret 1441/2001, de 21 de 
desembre.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) és un organisme autònom dels que 
preveu l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, les finalitats i funcions del qual les estableix el seu 
Estatut, aprovat mitjançant el Reial decret 1441/2001, de 21 de desembre, i modificat 
mitjançant el Reial decret 1516/2006, de 7 de desembre.

L’Estatut del FEGA estableix, a l’article 3.3, com a funció de l’organisme esmentat, el 
pagament de les ajudes a l’enviament de productes comunitaris dins del règim específic 
d’abastament de les illes Canàries (REA).

D’altra banda, el Reglament (CE) núm. 885/2006 de la Comissió, de 21 de juny 
de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions aplicables del Reglament (CE) núm. 
1290/2005 del Consell pel que fa a l’autorització dels organismes pagadors i altres òrgans 
i a la liquidació de comptes del FEAGA i del FEADER, determina que els estats membres 
només han d’autoritzar els organismes pagadors si aquests compleixen determinats 
criteris mínims establerts a escala comunitària.

L’experiència en la gestió del REA ha posat de manifest les dificultats pràctiques de 
complir adequadament els criteris d’autorització quan, com en el cas que ens ocupa, la 
recepció de les sol·licituds d’ajudes, els controls relatius al compliment dels requisits per al 
seu cobrament i l’autorització dels pagaments els efectua una administració diferent i 
independent de l’encarregada de l’execució dels pagaments i de la rendició dels comptes 
corresponents a la Comissió Europea.

Per la seva banda, la Comunitat Autònoma de les Canàries disposa d’un organisme 
pagador autoritzat en funció del Reial decret 327/2003, de 14 de març, pel qual es regula 
el règim dels organismes pagadors i de coordinació amb el FEOGA-Garantia, modificat pel 
Reial decret 521/2006, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim dels organismes pagadors 
i de coordinació dels fons europeus agrícoles.

L’assumpció dels pagaments referits per l’organisme pagador de les Canàries pot 
simplificar els tràmits necessaris i facilitar el compliment dels requisits exigits per la 
normativa comunitària, per la qual cosa és procedent modificar l’Estatut del FEGA per 
eliminar, de l’article 3.3, la menció relativa al fet que, entre les funcions de l’organisme, es 
troba el pagament de les ajudes a l’enviament de productes comunitaris dins del règim 
específic d’abastament de les illes Canàries.

D’altra banda, l’apartat 3 de l’article 5 del Reglament (CE) núm. 259/2008 de la 
Comissió, de 18 de març de 2008, pel qual s’estableixen disposicions aplicables del 
Reglament (CE) núm. 1290/2005 del Consell pel que fa a la publicació d’informació sobre 
els beneficiaris de fons procedents del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del 
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estableix que els estats 
membres han de nomenar un organisme encarregat de crear i mantenir el lloc web únic 
esmentat a l’article 2 del mateix Reglament i han de comunicar a la Comissió el nom i 
l’adreça d’aquest organisme.

Sembla igualment convenient, una vegada transcorregut el període que estableix la 
disposició transitòria tercera del Reial decret 754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el 
règim de la taxa làctia, clarificar les funcions que, d’acord amb la normativa esmentada, 
corresponen al FEGA.

Es considera, així mateix, convenient ampliar les funcions de la Subdirecció General 
d’Auditoria Interna del FEGA perquè porti a terme l’avaluació comparativa dels mètodes 
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utilitzats en la implementació de les mesures de la política agrícola comuna amb la finalitat 
d’impulsar la difusió de millors pràctiques de gestió i control i de contribuir a garantir la 
correcta aplicació de les normes, les orientacions i els procediments.

D’altra banda, es considera igualment procedent afegir a les funcions de la Subdirecció 
General de Fons Agrícoles del FEGA la resultant de la seva actuació com a autoritat 
competent per a l’aplicació del Reglament (CE) núm. 2003/2006 de la Comissió, de 21 de 
desembre de 2006, pel que fa a les relacions amb la Comissió Europea i amb els organismes 
de pagament.

Finalment, es designa el Fons de Regulació i Organització del Mercat de Productes de 
la Pesca i Cultius Marins (FROM) com a organisme de pagament de les despeses amb 
càrrec al FEAGA relatives a l’organització comuna de mercats en el sector dels productes 
de la pesca i l’aqüicultura, de conformitat amb la normativa comunitària, constituïda pels 
reglaments (CE) núm. 1290/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005, sobre el finançament 
de la política agrícola comuna, i (CE) núm. 2003/2006 de la Comissió, de 21 de desembre 
de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions aplicables pel que fa a l’aplicació amb 
càrrec al FEAGA de les despeses relatives a l’organització comuna de mercats en el sector 
dels productes de la pesca i l’aqüicultura.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat la Comunitat Autònoma de les 
Canàries.

En virtut d’això, a iniciativa de la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a 
proposta conjunta de la ministra d’Economia i Hisenda i el ministre de Política Territorial i 
Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 10 de juny de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1441/2001, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova l’Estatut del Fons Espanyol de Garantia Agrària.

L’Estatut del Fons Espanyol de Garantia Agrària queda modificat de la manera següent:

U. L’article 3 de l’Estatut del Fons Espanyol de Garantia Agrària queda redactat de la 
manera següent:

«Article 3. Funcions.

Són funcions del FEGA:

1. Actuar com a interlocutor únic davant la Comissió Europea per a les 
qüestions relatives al finançament de la política agrícola comuna, d’acord amb el 
que estableix l’article 6.3 del Reglament (CE) núm. 1290/2005 del Consell, de 21 de 
juny de 2005, sobre el finançament de la política agrícola comuna.

2. Les derivades de la seva condició d’organisme pagador d’àmbit nacional 
dels fons europeus agrícoles per a les mesures en les quals l’Administració General 
de l’Estat tingui la competència de gestió, resolució i pagament.

3. La gestió, la resolució i el pagament de les restitucions a l’exportació i ajudes 
similars que afectin el comerç amb tercers països.

4. La coordinació financera del sistema de prefinançament nacional de les 
despeses dels fons europeus agrícoles i del procés de liquidació de comptes 
d’aquests fons.

5. La determinació de les quantitats imputables per coresponsabilitat financera 
als organismes pagadors de les comunitats autònomes, de conformitat amb el que 
preveu l’article 7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6. Les derivades de la seva condició d’autoritat nacional encarregada de la 
coordinació dels controls que estableix l’apartat 3 de l’article 20 Reglament (CE) 
núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual s’estableixen disposicions 
comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la política agrícola 
comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es 
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modifiquen els reglaments (CE) núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) 
núm. 378/2007 i es deroga el Reglament (CE) núm. 1782/2003.

7. La proposta o, si s’escau, la participació en l’elaboració de la normativa 
estatal bàsica i d’execució que afecti l’exercici de les seves funcions.

8. Les actuacions que, respecte al règim de la taxa suplementària en el sector de 
la llet i productes lactis, li encomana la normativa estatal sobre el règim de la taxa làctia.

9. Les derivades de la seva condició d’organisme encarregat de les actuacions 
que estableix la normativa comunitària relatives a l’obligació de publicar informació 
sobre els beneficiaris de fons procedents del Fons Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

10. L’auditoria interna de les actuacions competència de l’organisme.
11. Actuar com a autoritat competent per a l’aplicació de la normativa comunitària 

que estableix disposicions aplicables pel que fa al finançament amb càrrec al FEAGA 
de les despeses relatives a l’organització comuna de mercats en el sector dels 
productes de la pesca i de l’aqüicultura, pel que es refereix tant a les relacions amb la 
Comissió Europea com a les relacions amb els organismes de pagament.»

Dos. La lletra b) de l’apartat 3 de l’article 4 queda redactada de la manera següent:

«b) Subdirecció General d’Auditoria Interna i Avaluació, que exerceix les funcions 
que estableix l’article 3.10, el foment de la col·laboració amb els serveis d’auditoria 
interna dels organismes pagadors de les comunitats autònomes i l’avaluació dels 
mètodes de gestió i control de les actuacions finançades pels fons europeus agrícoles.»

Tres. La lletra g) de l’apartat 3 de l’article 4 queda redactada de la manera següent:

«g) Subdirecció General de Fons Agrícoles, a la qual correspon vetllar per 
l’aplicació del que disposa l’article 2.2, i les funcions que estableixen els apartats 4, 
5, 9 i 11 de l’article 3, així com la coordinació de la interlocució esmentada a l’article 
3.1 i la coordinació financera de les actuacions dels organismes pagadors.»

Disposició addicional primera. Designació del FROM com a organisme de pagament de 
les despeses del FEAGA relatives als productes de la pesca i de l’aqüicultura.

Es designa el Fons de Regulació i Organització del Mercat de Productes de la Pesca i 
Cultius Marins (FROM) com a organisme de pagament de les despeses del FEAGA relatives 
a l’organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.

Disposició addicional segona. Supressió d’unitats en el Fons Espanyol de Garantia Agrària.

Queda suprimida la següent unitat amb nivell orgànic de subdirecció general:

Subdirecció General d’Auditoria Interna.

Disposició addicional tercera. No-increment de la despesa pública.

L’aplicació de les disposicions que preveu aquesta norma no implica cap increment de 
despesa pública.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Barcelona, 10 de juny de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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