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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
4323 Reial decret 264/2015, de 10 d’abril, pel qual es modifica l’Estatut del Fons 

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

El Reglament (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març 
de 2014, relatiu al Fons d’Ajuda Europea per a les persones més desfavorides, estableix 
el Fons d’ajuda europea per als més desfavorits per al període comprès entre el 2014-
2020, determina els objectius d’aquest Fons, l’àmbit d’aplicació de l’ajuda, els recursos 
financers disponibles i la seva assignació a cada Estat membre i estableix les normes 
necessàries per garantir l’eficàcia i l’eficiència del Fons esmentat.

El Reglament delegat (UE) núm. 532/2014 de la Comissió complementa el Reglament 
(UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons d’Ajuda Europea 
per a les persones més desfavorides.

En el Programa operatiu presentat per Espanya a la Comissió, a l’empara del que 
disposa el Reglament (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de 
març de 2014, s’indica que s’ha designat organisme intermedi del Programa operatiu del 
Fons d’Ajuda Europea per a les persones més desfavorides el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària, i la descripció 
de les principals característiques de l’ajuda material bàsica que s’ha de prestar.

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, amb l’objecte 
d’incloure-hi les funcions derivades de la seva condició d’organisme intermedi de gestió 
del Fons d’Ajuda Europea per a les persones més desfavorides, a l’article 3 de l’Estatut 
esmentat.

De conformitat amb el que disposa l’article 63.2 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 de la ministra 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 sessió del dia 10 d’abril 
de 2015,

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, en els termes següents:

U. S’afegeix un apartat 14 a l’article 3, amb el contingut següent:

«14. Les derivades de la seva condició d’organisme intermedi de gestió del 
Fons d’Ajuda Europea per a les persones més desfavorides, d’acord amb el que 
estableix el Reglament (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, 
d’11 de març de 2014.»
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Dos. Es modifica el número 4t de la lletra d) de l’apartat 3 de l’article 4, que queda 
redactat de la manera següent:

«4t L’execució del Programa d’ajuda a les persones més desfavorides, que, 
com a organisme intermedi de gestió del Fons d’Ajuda Europea per a les persones 
més desfavorides, correspon al FEGA.»

Disposició addicional única. No-increment de despesa.

Les mesures que inclou aquest Reial decret no han de suposar un increment de 
dotacions, ni de retribucions, ni d’altres despeses de personal.

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, 10 d’abril de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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