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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
2362 Ordre AAA/319/2014, de 26 de febrer, per la qual es modifiquen l’article 11.4 i 

l’annex IV del Reial decret 1337/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regulen els 
fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i 
hortalisses.

El Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es 
crea una organització comuna de mercats agrícoles (d’ara endavant, OCM) i s’estableixen 
disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a 
les OCM), recull a l’article 103 septies l’obligació, per als estats membres, d’establir unes 
directrius nacionals per a l’elaboració dels plecs de condicions referents a les mesures 
mediambientals que han de formar part de l’estratègia nacional, i estableix a més un 
procediment de tramitació.

El Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, 
pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del 
Consell en els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades 
estableix a l’article 56, apartat 1, que, a més de la presentació del projecte de directrius a 
què fa referència l’esmentat article 103 septies, els estats membres també han de notificar 
a la Comissió qualsevol modificació de les directrius nacionals que estan subjectes al 
procediment que estableix el paràgraf esmentat.

Sobre aquesta base, les directrius mediambientals que s’estaven aplicant a Espanya 
s’han modificat recentment per a la seva aplicació en l’anualitat 2014 dels programes 
operatius que es presentin el 15 de setembre de 2013.

D’altra banda, el Reial decret 1337/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regulen els fons i 
els programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, 
estableix a l’annex IV les mesures, les accions, les actuacions, les inversions i els 
conceptes de despeses subvencionables en el marc dels programes operatius i els 
requisits relatius a aquestes, en particular les mediambientals. A més, l’article 11 recull les 
normes relatives als costos específics, entre aquests els que fan referència a les mesures 
mediambientals, i es procedeix a actualitzar el percentatge que preveu l’apartat 4 en 
funció de la seva remissió a les directrius nacionals per a l’elaboració dels plecs de 
condicions referents a les accions mediambientals.

Per tot això, és necessari modificar l’article 11.4 i l’annex IV d’aquest Reial decret, per 
adaptar-lo a les noves directrius mediambientals que són aplicables a partir de l’1 de 
gener de 2014, llevat per a les noves accions introduïdes, en què són aplicables des del 2 
de setembre de 2013, data de finalització del procediment que estableix la Comissió 
Europea.

En aplicació de la disposició final segona del Reial decret esmentat, corresponen al 
ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la modificació dels costos específics a 
què fa referència l’article 11 i la modificació de l’annex IV com a conseqüència de canvis 
en la llista de mesures, accions, actuacions, inversions o conceptes de despesa que 
compleixin el que estableix la normativa comunitària.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.
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En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 1337/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regulen 
els fons i els programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i 
hortalisses.

El Reial decret 1337/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regulen els fons i els programes 
operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, queda modificat de 
la manera següent:

U. El contingut de l’apartat 4 de l’article 11 se substitueix pel següent:

«4. L’ús dels plàstics oxobiodegradables i biodegradables es pot incloure com 
a concepte de despesa en els programes operatius, en la forma i quantia que 
contenen les directrius nacionals per a l’elaboració dels plecs de condicions 
referents a les accions mediambientals, publicades en la pàgina web del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.»
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Dos. L’apartat 7 de l’annex IV se substitueix pel text següent:

«7. Mesura adreçada a objectius mediambientals:

La despesa anual per al conjunt de la mesura està limitada al 60 per cent del 
fons operatiu aprovat i efectivament executat.

Descripció Condicions de 
subvencionalitat

7.1 Inversions per lluitar contra l’erosió en cultius llenyosos (7.1.1.). Les condicions que 
s’han de complir per a 
t o t e s  a q u e s t e s 
accions són les que 
e s t a b l e i x e n  l e s 
directrius nacionals 
p e r  a  a c c i o n s 
mediambientals.

7.29 Incorporació al sòl de restes de poda per millorar-ne el contingut en matèria orgànica i lluitar 
contra l’erosió (7.29.1.).

7.2 Ús de tècniques de solarització o biosolarització (7.2.1.).
7.3 Instal·lacions o millores de depuració i recuperació de l’aigua (7.3.1.).
7.4 Millora de sistemes de reg per altres de més eficients (modernització de regadius) (7.4.1).
7.5 Recàrrega d’aqüífers, actuacions per reduir l’escorrentia superficial i evitar avingudes d’aigua 

(7.5.1.).
7.24 Utilització de la tècnica d’ombreig d’embassaments per frenar l’evaporació dels recursos 

hídrics (7.24.1.).
7.7 Producció ecològica: ús de trampes, mosquers, depredadors naturals, feromones, extractes 

vegetals, microorganismes, plantes repel·lents o qualsevol altre material de protecció vegetal 
exclosos els productes químics respectuosos amb el medi ambient derivats de la implantació de 
tècniques de producció ecològica (pagament basat en factures) (7.7.1.).

7.8 Producció integrada genèrica (pagament per hectàrea) (7.8.1.).
7.9 Producció integrada: ús de trampes, mosquers, depredadors naturals, feromones, extractes 

vegetals, microorganismes, plantes repel·lents o qualsevol altre material de protecció vegetal 
exclosos els productes químics respectuosos amb el medi ambient derivats de la implantació de 
tècniques de producció integrada (pagament basat en factures).

7.11 Utilització de planta empeltada en hortícoles per reduir l’ús de productes químics. (7.11.1.).
7.25 ús de trampes, mosquers, depredadors naturals, feromones, extractes vegetals, 

microorganismes, plantes repel·lents o qualsevol altre material de protecció vegetal exclosos els 
productes químics respectuosos amb el medi ambient utilitzats en producció convencional (7.25.1.).

7.26 Utilització de la tècnica d’embossament de préssec com a barrera física enfront de plagues per 
reduir l’ús de productes químics (7.26.1.).

7.30 Utilització de la tècnica de decorticació en raïm de taula per reduir l’ús de productes químics 
(7.30.1.).

7.31 Implantació de bardisses a la parcel·la per afavorir la biodiversitat i el manteniment/restauració 
del paisatge (7.31.1.).

7.12 Instal·lacions d’energia renovable (eòlica i solar) (7.12.1.).
7.13 Utilització de mitjans de producció més eficients energèticament (7.13.1.).
7.14 Cogeneració (producció combinada de calor i energia) d’energia a partir de residus derivats de 

la producció, la transformació, el condicionament del producte per a la seva comercialització o 
comercialització de fruites i hortalisses (7.14.1.).

7.15 Costos addicionals per la utilització del ferrocarril o del transport marítim, amb relació al 
transport per carretera (7.15.1.).

7.18 Utilització en l’explotació de fil biodegradable (7.18.1.).
7.19 Utilització en l’explotació de plàstics oxobiodegradables i biodegradables (7.19.1.).
7.20 Valorització de residus generats en les fases de producció, transformació, condicionament del 

producte per a la seva comercialització o comercialització (7.20.1).
7.21 Tractament, recuperació i classificació de residus (7.21.1.).
7.27 Obtenció de biogàs utilitzant residus orgànics i subproductes de la producció i transformació de 

fruites i hortalisses (7.27.1.).
7.22 Accions de formació i sensibilització mediambiental (7.22.1.).
7.23 Assistència tècnica per dur a terme accions mediambientals (7.23.1.).
7.28 Anàlisi, assessoria i auditoria per dur a terme accions mediambientals (7.28.1.).
7.32 Certificat de la petjada de carboni (7.32.1.)»
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Disposició transitòria única. Aplicació retroactiva.

El que disposa aquesta Ordre és aplicable des del 2 de setembre de 2013 per a les 
noves accions mediambientals introduïdes, i s’ha d’aplicar a partir de l’anualitat 2014 dels 
programes i fons operatius.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 26 de febrer de 2014.–El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Miguel Arias Cañete.
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