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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
6767 Reial decret 549/2014, de 27 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

548/2013, de 19 de juliol, per a l’aplicació del programa de suport 2014-2018 
al sector vitivinícola espanyol.

El Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a l’aplicació del programa de suport 
2014-2018 al sector vitivinícola espanyol, estableix a l’article 53.1 que el termini màxim 
per a la resolució i notificació del procediment és de sis mesos comptats a partir de 
l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i que no es pot 
efectuar abans de l’1 de juliol.

Així mateix l’article 51.1 del Reial decret esmentat disposa que les sol·licituds s’han 
de presentar abans de l’1 de febrer de cada any i per primera vegada abans de l’1 de 
febrer de 2014. Per tant, el termini per a la resolució i notificació del procediment finalitza 
l’1 d’agost.

D’altra banda, l’article 53.2 del Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, estableix que els 
beneficiaris han de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en els 
quinze dies següents a la notificació de la resolució, l’acceptació d’aquesta i que 
l’acceptació s’ha d’acompanyar amb una garantia de bona execució. Aquesta 
documentació es pot presentar per mitjans tradicionals, o si ho volen els ciutadans per 
mitjans electrònics.

Amb la finalitat que els beneficiaris disposin d’un termini més llarg per obtenir la 
garantia de bona execució, es considera oportú ampliar el termini esmentat a dos mesos.

El Reglament d’execució (UE) núm. 752/2013 de la Comissió de 31 de juliol de 2013, 
pel qual es modifica el Reglament (CE) 555/2008 pel que fa als programes nacionals 
d’ajuda i els intercanvis comercials amb tercers països en el sector vitivinícola, afegeix en 
el capítol III del títol II l’article 37 sobre comunicació relativa als avançaments. Aquest 
article obliga els estats membres a establir una data en què els beneficiaris que hagin 
rebut un avançament de l’ajuda per la mesura promoció en mercats de tercers països, de 
reestructuració i reconversió de vinya, inversions o eliminació de subproductes, han de 
comunicar als organismes pagadors, un cop l’any, una justificació de les despeses 
efectuades fins al 15 d’octubre de l’avançament concedit, i la confirmació, també per cada 
mesura, del saldo restant dels avançaments no utilitzats a 15 d’octubre.

Per tant, i sense perjudici de l’aplicabilitat i eficàcia directes del Reglament esmentat, 
s’estableixen les dates de comunicació de la situació dels avançaments que ha d’efectuar 
el beneficiari a l’organisme pagador competent i la data de comunicació de l’organisme 
pagador al Fons Espanyol de Garantia Agrària.

En la tramitació d’aquesta norma s’han consultat les comunitats autònomes i entitats 
representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb l’aprovació prèvia 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 del dia 27 
de juny de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a l’aplicació 
del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol.

El Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a l’aplicació del programa de suport 
2014-2018 al sector vitivinícola espanyol, queda modificat de la manera següent:
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U. L’apartat 2 de l’article 53 queda redactat de la manera següent:

«2. En el cas de resolució positiva, els beneficiaris han de comunicar a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma en els quinze dies següents a la notificació de 
la resolució l’acceptació d’aquesta en els termes establerts, o, si s’escau, la 
renúncia. En els dos mesos següents a la notificació de la resolució, els beneficiaris 
han de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma una garantia 
de bona execució, d’acord amb les condicions que preveu el Reglament d’execució 
(UE) núm. 282/2012, de la Comissió, de 28 de març, per un import del 15 per cent 
de l’import del finançament comunitari, amb la finalitat d’assegurar la correcta 
execució del projecte.»

Dos. S’introdueix un nou article, 62 bis, amb el contingut següent:

«Article 62 bis. Comunicació relativa als avançaments.

1. Per als avançaments concedits en la mesura de promoció en mercats de 
tercers països segons l’article 14, el beneficiari ha d’efectuar cada any a l’organisme 
pagador abans del 31 de juliol, juntament amb la sol·licitud del pagament del saldo 
de l’anualitat corresponent, una declaració de les despeses que justifiquin l’ús dels 
avançaments en l’anualitat corresponent i la confirmació del saldo restant de 
l’avançament no utilitzat. Aquesta declaració de despeses que justifiquin l’ús 
d’avançaments s’ha de fer per primera vegada per a les sol·licituds de saldo 
corresponents a l’anualitat 2014.

2. Per als avançaments concedits en la mesura de destil·lació de subproductes 
segons l’article 43, el beneficiari ha d’efectuar cada any a l’organisme pagador, 
abans del 20 de juliol, juntament amb la sol·licitud del pagament del saldo, una 
declaració de les despeses que justifiquin l’ús dels avançaments en l’exercici 
FEAGA corresponent i la confirmació del saldo restant de l’avançament no utilitzat. 
Aquesta declaració de despeses que justifiqui l’ús d’avançaments s’ha de fer per 
primera vegada per a les sol·licituds de saldo corresponents a l’exercici FEAGA 
2014.

3. Per als avançaments concedits a la mesura de reestructuració i reconversió 
de vinyes, segons l’article 33, els beneficiaris han de comunicar cada any a 
l’organisme pagador, abans del 31 d’octubre, una declaració de les despeses que 
justifiqui l’ús dels avançaments fins al 15 d’octubre corresponent, i la confirmació 
del saldo restant dels avançaments no utilitzats a data 15 d’octubre. Aquesta 
declaració de despeses s’ha de fer per primera vegada abans del 31 d’octubre de 
2014.

4. Per als avançaments concedits a la mesura d’inversions, segons l’article 
56, els beneficiaris han de comunicar cada any a l’organisme pagador, abans del 
31 d’octubre, una declaració de les despeses que justifiqui l’ús dels avançaments 
fins al 15 d’octubre corresponent i la confirmació del saldo restant dels avançaments 
no utilitzats a data 15 d’octubre. Aquesta declaració de despeses s’ha de fer per 
primera vegada abans del 31 d’octubre de 2015.

5. Els organismes pagadors de cada comunitat autònoma han de remetre al 
FEGA la informació comunicada sobre la base dels punts 1, 2, 3 i 4 abans del 20 de 
gener, per a la seva remissió a la Comissió Europea.

6. Als efectes de l’article 18, apartat 2, del Reglament d’execució (UE) núm. 
282/2012, sobre liberalització de garanties, les proves de drets a la concessió 
definitiva que s’han de presentar són l’última declaració de costos i la confirmació 
del saldo a què fan referència els apartats 1, 2, 3 i 4.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de juny de 2014.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


