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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

2989 Reial decret 266/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 
597/2016, de 5 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de 
suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

El Reial decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del 
programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola té com a objecte establir la normativa 
bàsica aplicable a una sèrie de mesures recollides en el programa de suport al sector 
vitivinícola espanyol 2014-2018 presentat per Espanya davant la Comissió Europea.

Els qui estiguin interessats a beneficiar-se d’aquestes mesures de suport han de 
presentar les seves sol·licituds dins el termini i en la forma que estableixin les comunitats 
autònomes en la seva normativa respectiva i/o en els procediments que disposin. Per això 
s’ha considerat necessari modificar l’article 2 del Reial decret esmentat amb la finalitat 
d’aclarir als interessats quin ha de ser l’òrgan competent davant el qual han d’adreçar les 
seves sol·licituds, independentment que aquestes sol·licituds es puguin presentar davant 
de qualsevol dels registres, segons el que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A més, s’aprofita aquesta modificació per corregir els errors que s’han detectat en els 
articles 5 i 61 i a l’annex V.

Així mateix, s’hi inclou una disposició transitòria amb la finalitat de donar cobertura a 
les sol·licituds que s’hagin presentat abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives del sector.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 17 
de març de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 597/2016, de 5 de desembre per a l’aplicació 
de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

El Reial decret 597/2016, de 5 de desembre per a l’aplicació de les mesures del 
programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat a) de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«Autoritat competent: respecte a les ajudes que es regulen a la secció primera, 
l’autoritat competent és l’òrgan competent de la comunitat autònoma on el sol·licitant 
tingui el domicili fiscal, o el Fons Espanyol de Garantia Agrària, per a les ajudes 
sol·licitades pels organismes públics d’àmbit nacional. Respecte a les altres ajudes 
que regula aquest Reial decret, l’autoritat competent és l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on el sol·licitant tingui les superfícies o instal·lacions.»
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Dos. L’últim paràgraf de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 5 queda redactat de la 
manera següent:

«En el cas de les associacions temporals o permanents de dos o més productors 
és aplicable el que estableixen els articles 61.2 i 64.4 c), el penúltim paràgraf de 
l’article 66.1, l’article 68 i l’article 70.6 d’aquest Reial decret.».

Tres. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 61 queda redactat de la manera 
següent:

«No obstant això, quan es tracti d’empreses l’activitat de les quals sigui 
únicament la comercialització, almenys un 80 per cent de la seva facturació de 
l’últim exercici tancat ha de procedir de la comercialització dels productes de l’annex 
VII, part II, del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013.»

Quatre. El tercer punt de la lletra b) de l’apartat 2 de l’annex V queda redactat de la 
manera següent:

«Si almenys el 75% del pressupost està adreçat a països dels grups 1, i/o del 2 
i/o del 3: mínim 3 punts; es concedeixen 0,4 punts per cada 5% d’increment en el 
pressupost en aquestes destinacions fins a arribar a un màxim de 5 punts.»

Disposició transitòria única. Sol·licituds de la mesura de promoció en mercats de 
tercers països presentades amb anterioritat.

Les sol·licituds de la mesura de promoció en mercats de tercers països presentades 
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’entenen adreçades a l’autoritat 
competent, d’acord amb la definició del punt un de l’article únic.

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, 17 de març de 2017.

FELIPE R.

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