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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
692

Reial decret 2/2014, de 10 de gener, 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) disposa en el seu patrimoni d’una
àmplia infraestructura de sitges utilitzada tradicionalment per a la gestió de les compres i
l’emmagatzematge públic de cereals, com a part integrant de les actuacions d’intervenció
i regulació de mercats. Aquestes sitges han estat funcionant sense interrupció durant
dècades, per bé que, com a conseqüència de la reducció progressiva de la intervenció de
productes agrícoles al si de la UE, avui dia són pràcticament inservibles. Aquesta falta
d’utilitat ha propiciat que moltes d’aquestes infraestructures estiguin en una situació
d’abandonament.
Considerant que el manteniment d’una xarxa d’emmagatzematge representa un cost
elevat que és difícil de justificar, i que no hi ha una previsió clara d’utilització en el futur,
atesa la situació de franc deteriorament en què es troben, es considera imprescindible
procedir a la seva alienació, com a únic mitjà de possibilitar que aquestes infraestructures
puguin ser utilitzades per a altres fins que contribueixin a la creació d’ocupació i la
reactivació de l’economia.
L’apartat 3 de l’article 81 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques, exigeix per a l’alienació de béns i drets dels organismes
autònoms que consti aquesta facultat en el respectiu estatut orgànic de l’organisme en
qüestió, previsió que no està prevista expressament a l’Estatut orgànic del FEGA, aprovat
pel Reial decret 1441/2001, de 21 de desembre.
En conseqüència, és necessària la modificació de l’Estatut del Fons Espanyol de
Garantia Agrària, aprovat pel Reial decret 1441/2001, de 21 de desembre, a l’objecte
d’incloure la facultat d’alienació dels immobles que pertanyen a la xarxa bàsica
d’emmagatzematge públic, immobles que formen part del patrimoni de l’organisme
esmentat.
Una vegada incorporada la facultat d’alienació de béns de l’organisme, el ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques pot acordar la no-incorporació dels immobles
destinats a l’emmagatzematge públic al patrimoni de l’Administració General de l’Estat, i
en conseqüència permetre al president del FEGA la seva alienació efectiva de conformitat
amb el que preveuen l’article 81 i la secció II del capítol V del títol V de la Llei esmentada.
Addicionalment, es procedeix a modificar l’inici i la instrucció dels procediments de
determinació i repercussió de les responsabilitats financeres per incompliment del dret de
la Unió Europea en l’àmbit dels fons europeus agrícoles, d’acord amb el Reial
decret 515/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per
determinar i repercutir les responsabilitats per incompliment del dret de la Unió Europea.
De conformitat amb el que disposa l’apartat segon de l’article 63 de la Llei 6/1997, de
14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, es modifica
l’Estatut de l’organisme autònom Fons Espanyol de Garantia Agrària.
En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a
proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió de 10 de gener de
2014,
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DISPOSO:
Article únic. Modificació de l’Estatut del Fons Espanyol de Garantia Agrària, aprovat pel
Reial decret 1441/2001, de 21 de desembre.
Es modifica l’Estatut del Fons Espanyol de Garantia Agrària, aprovat pel Reial
decret 1441/2001, de 21 de desembre, de la manera següent:
U.

L’apartat 3 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:
«3. El FEGA té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria
propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d’obrar i, dins de la
seva esfera de competències, li corresponen les potestats administratives
necessàries per al compliment dels seus fins, inclosa la d’alienar els béns immobles
de la xarxa bàsica d’emmagatzematge públic, que pertanyen al seu patrimoni i
relacionats a l’annex a aquest Estatut, en els termes que aquest estableix, llevat de
la potestat expropiatòria.»

Dos.

L’apartat 5 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:

«5. L’inici i la instrucció dels procediments per a la determinació i la
repercussió de les responsabilitats per incompliment del dret de la Unió Europea en
l’àmbit dels fons europeus agrícoles, de conformitat amb el que preveu el Reial
decret 515/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per
determinar i repercutir les responsabilitats per incompliment del dret de la Unió
Europea.»
Tres. La lletra i) de l’apartat 2 de l’article 4 queda redactada de la manera següent:
«i) Alienar els béns immobles de la xarxa bàsica d’emmagatzematge públic
relacionats a l’annex a aquest Estatut, que pertanyen al seu patrimoni, d’acord amb
el que preveu la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques.»
Quatre. Conseqüència del que preveu l’apartat anterior, l’actual lletra i) de l’apartat 2
de l’article 4 passa a ser la lletra j).
Cinc. Les lletres b) i g) de l’apartat 3 de l’article 4 queden redactades de la manera
següent:
«b) Subdirecció General d’Auditoria Interna i Avaluació, a la qual corresponen
les funcions que estableix l’article 3.5 i 3.10, el foment de la col·laboració amb els
serveis d’auditoria interna dels organismes pagadors de les comunitats autònomes,
l’avaluació dels mètodes de gestió i control de les actuacions finançades pels fons
europeus agrícoles i l’elaboració i remissió a la Comissió de les declaracions de
despeses i les sol·licituds de pagament relatives a les mesures incloses en el
Programa operatiu de l’actual Fons Europeu de la Pesca i del futur Fons Europeu
Marítim i de la Pesca.»
«g) Subdirecció General de Fons Agrícoles, a la qual corresponen vetllar per
l’aplicació del que disposa l’article 2.2 i les funcions que estableixen els apartats 4,
9 i 11 de l’article 3, així com la coordinació de la interlocució esmentada a
l’article 3.1, la coordinació financera de les actuacions dels organismes pagadors.»
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Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 10 de gener de 2014.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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