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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
6607 Reial decret 284/2019, de 22 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions 

d’aplicació de la reglamentació de la Unió Europea en el sector del llúpol, i 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes estatals «de 
minimis» destinades a aquest sector.

El conreu del llúpol a Espanya, després d’una època en què va experimentar un fort 
retrocés, s’ha estabilitzat en els últims anys al voltant de les 550 hectàrees (ha) per al 
conjunt del territori nacional. Malgrat això, alguna de les circumstàncies que van afavorir la 
disminució de la superfície encara es mantenen i, per tant, el conreu està en risc.

A més, el mercat del llúpol està estretament vinculat a la producció de cervesa atès 
que és una primera matèria essencial en la seva elaboració. Actualment al voltant del 97% 
del llúpol conreat es destina a la indústria cervesera, però, malgrat això, no s’arriba a cobrir 
la demanda nacional i aquesta demanda es cobreix mitjançant importacions procedents 
d’Alemanya en la seva majoria.

Per tant, per assegurar el futur del sector del llúpol i evitar la tendència a l’abandonament 
d’aquest conreu, és necessari portar a terme un ajust estructural del sistema productiu 
actual que garanteixi la seva permanència en el temps i la seva rendibilitat i viabilitat a llarg 
termini.

Aquest Reial decret estableix, d’una banda, disposicions per a l’ordenació del sector 
del llúpol pel que fa a la seva certificació, de conformitat amb el Reglament (CE) 1850/2006 
de la Comissió, i el reconeixement de les organitzacions de productors de llúpol i les seves 
associacions, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1299/2007 de la Comissió, i 
amb el Reglament (CE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, i d’aquesta 
manera atorga més transparència al sector. Així mateix, s’estableixen disposicions en 
matèria de comunicacions a la Comissió en el sector del llúpol d’acord amb el Reglament 
d’execució (UE) 2017/1185 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual s’estableixen les 
normes de desplegament dels reglaments (UE) núm. 1307/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la notificació d’informació i documents a la 
Comissió i pel qual es modifiquen i es deroguen diversos reglaments de la Comissió.

D’altra banda, i atès el context actual del sector, aquest Reial decret estableix un règim 
d’ajudes al conreu, de conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, en què s’han tingut en compte les prioritzacions que estableix la 
Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, i la 
Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.

Aquesta ajuda es concedeix a l’empara de les ajudes de minimis en el sector agrari, 
d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 
2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió 
Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola.

La regulació que conté aquest projecte s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es justifica aquesta 
norma en la necessitat d’establir una ordenació adequada del sector del llúpol. Es compleix 
el principi de proporcionalitat i la regulació es limita al mínim imprescindible per aplicar la 
normativa de la Unió Europea, i no s’estableixen autoritzacions més enllà del que s’hi 
preveu. Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, es limiten les càrregues 
administratives a les imprescindibles per a la consecució de les finalitats descrites, sempre 
dins del marc de la Unió Europea. Igualment, en la configuració normativa de les ajudes, 
les càrregues es limiten al mínim imprescindible per a una gestió adequada d’aquestes. En 
funció del principi de seguretat jurídica, es deroga el Reial decret 714/2010, de 28 de maig.
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En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats, i han mostrat la conformitat amb l’oportunitat 
i el contingut d’aquest.

Així mateix, han emès els seus informes preceptius l’Advocacia de l’Estat i la 
Intervenció Delegada davant el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 17 
d’abril de 2019,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable en el 
sector del llúpol pel que fa a:

a) La certificació del llúpol i els productes del llúpol, de conformitat amb el Reglament 
(CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen 
disposicions aplicables per a la certificació del llúpol i els productes del llúpol.

b) El reconeixement d’organitzacions de productors i de les seves associacions en el 
sector del llúpol, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1299/2007, de la Comissió, 
de 6 de novembre de 2007, relatiu al reconeixement de les agrupacions de productors en 
el sector del llúpol.

c) La notificació d’informació de conformitat amb el Reglament d’execució (UE) 
2017/1185 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual s’estableixen les normes de 
desplegament dels reglaments (UE) núm. 1307/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa a la notificació d’informació i els documents a la Comissió 
i pel qual es modifiquen i es deroguen diversos reglaments de la Comissió.

2. Així mateix, aquest Reial decret té per objecte establir les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions estatals en règim de concurrència competitiva per a 
l’establiment de noves plantacions de llúpol i la reconversió i millora de les plantacions 
existents i l’adquisició de maquinària específica per a la mecanització del conreu, durant el 
període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2021.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions que estableix el 
Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006, i les 
següents:

a) «Autoritat competent»: l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què radiqui 
l’explotació o la part més gran de la superfície d’aquesta.

b) «Superfície plantada»: la parcel·la delimitada per la línia de filferros exteriors 
d’ancoratge dels tutors, tenint en compte que, quan es conreïn plantes de llúpol en aquesta 
línia, s’ha d’afegir a cada costat de la parcel·la un passadís de servei suplementari, 
l’amplada del qual ha de correspondre a l’amplada mitjana dels passadissos de servei 
situats dins de la parcel·la conreada sense que aquest passadís pugui pertànyer a una via 
pública. Així mateix, es consideren superfície conreada les dues capçaleres situades en 
els extrems de les línies de conreu, necessàries per a la maniobra de la maquinària 
agrícola, sempre que l’amplada de cadascuna d’aquestes no sigui superior a 8 metres i 
que no pertanyin a una via pública.
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c) «Màquina»: conjunt d’aparells combinats per rebre certa forma d’energia, 
transformar-la i restituir-la en una altra de més adequada o per produir un efecte determinat.

d) «Instruments»: objecte fabricat, relativament senzill, amb el qual es pugui dur a 
terme una activitat.

e) «Instal·lació»: col·locació, pel personal capacitat, de màquines o instruments o 
equips, objecte de l’ajuda perquè funcionin i compleixin els objectius per als quals s’han 
dissenyat.

CAPÍTOL II

Ordenació del sector del llúpol

Secció 1a Sistema de certificació del llúpol i productes del llúpol

Article 3. Àmbit d’aplicació.

1. El sistema de certificació s’aplica a:

a) Els productes de llúpol que preveu l’article 1 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

b) Els productes elaborats a partir dels productes que preveu l’apartat anterior que 
s’han recol·lectat a la comunitat o importats de tercers països d’acord amb l’article 190 del 
Reglament esmentat.

2. El sistema de certificació, sense perjudici de l’aplicació de l’article 1.4 del 
Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006, no s’aplica:

a) Al llúpol recol·lectat en terres pertanyents a una fàbrica de cervesa i utilitzat per 
aquesta en estat natural o transformat.

b) Als productes derivats del llúpol transformats mitjançant un contracte a compte 
d’una fàbrica de cervesa, sempre que els utilitzi la mateixa fàbrica.

c) Al llúpol i als productes derivats del llúpol envasats en paquets petits i destinats a 
la venda als particulars per al seu ús privat.

d) Als productes manufacturats a partir de productes del llúpol isomeritzats.

Subsecció 1a Sistema de certificació del llúpol en flor

Article 4. Documentació per a la certificació.

Qualsevol lot de llúpol que es presenti per a la certificació ha d’anar acompanyat d’una 
declaració escrita signada per la persona productora, que ha d’acompanyar el lot del llúpol 
al llarg de totes les operacions de transformació i/o mescla i fins a l’expedició del certificat, 
i en què figurin les dades següents:

a) El nom i domicili de la persona productora.
b) L’any de la collita.
c) La varietat.
d) El lloc de producció.
e) La referència de la parcel·la en el sistema integrat de gestió i control (SIGPAC) 

que preveu l’article 67 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la 
política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) 
núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 
485/2008 del Consell, o la referència cadastral o una referència oficial equivalent.

f) El nombre d’embalatges que componen el lot.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 107  Dissabte 4 de maig de 2019  Secc. I. Pàg. 4

Article 5. Requisits de comercialització.

Per obtenir la certificació, són aplicables l’article 77 del Reglament (UE) núm. 
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell i els requisits mínims que estableix 
l’annex I del Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006.

La persona representant de l’autoritat de certificació competent de les comunitats 
autònomes ha de controlar el compliment dels requisits mínims de comercialització relatius 
al grau d’humitat del llúpol, mitjançant l’aplicació d’un dels mètodes que estableix l’annex II, 
part B, del Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006.

El mètode que descriu l’annex II, part B, punt 2 del Reglament esmentat l’ha d’aprovar 
l’autoritat de certificació competent i ha de proporcionar una desviació típica màxima de 2.0. 
En cas de controvèrsia, el control s’ha d’efectuar segons el mètode que descriu l’annex II, 
part B, punt 1.

En el control de la resta dels requisits mínims de comercialització, s’ha d’efectuar 
segons les pràctiques comercials habituals i, en cas de controvèrsia, s’ha d’utilitzar el 
mètode que descriu l’annex II, part C.

Article 6. Mostreig.

Les mostres s’han de prendre i tractar segons el mètode que descriu l’annex II, part A, 
del Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006.

S’han de prendre mostres de cada lot, com a mínim d’un embalatge de cada deu i, en 
tot cas, almenys de dos embalatges de cada lot.

Article 7. Procediment.

El procediment de certificació ha d’incloure l’expedició dels certificats i el marcatge i el 
precintament dels embalatges.

1. La certificació s’ha d’efectuar abans que el producte es posi a la venda i, en tot 
cas, abans de la seva transformació.

2. La certificació ha de tenir lloc com a molt tard el 31 de març de l’any següent al de 
la collita.

3. El marcatge s’ha d’efectuar d’acord amb el que disposa l’annex III del Reglament 
(CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006, sota control oficial i 
després del precintament de la unitat d’embalatge en què el producte s’ha de comercialitzar.

4. El procediment de certificació ha de tenir lloc a l’explotació agrícola o als centres 
de certificació.

5. Si, després de la certificació, es canvia l’embalatge del llúpol, amb una altra 
transformació o sense, el llúpol s’ha de sotmetre a un nou procediment de certificació.

Article 8. Mescla i revenda.

1. El llúpol certificat únicament es pot mesclar sota control oficial en els centres de 
certificació.

2. Per poder mesclar-se, els llúpols han de procedir de la mateixa àrea de producció, 
de la mateixa collita i de la mateixa varietat.

3. No obstant això, per a la fabricació de pols i extractes de llúpol es poden mesclar 
llúpols certificats d’origen comunitari i de la mateixa collita, però de varietats i àrees de 
producció diferents, sempre que el certificat que acompanyi el producte obtingut esmenti:

a) Les varietats utilitzades, les àrees de producció i l’any de la collita.
b) El percentatge en pes de cada varietat utilitzada en la mescla. si els productes del 

llúpol s’han utilitzat en combinació amb cons de llúpol per a la fabricació de productes del 
llúpol, o si s’han utilitzat diferents productes del llúpol, el percentatge en pes de cada 
varietat basat en la quantitat de cons de llúpol que es van utilitzar per a la preparació de 
les entrades.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 107  Dissabte 4 de maig de 2019  Secc. I. Pàg. 5

c) Els números de referència dels certificats expedits per als llúpols i productes del 
llúpol utilitzats.

4. Per al procediment de revenda és aplicable el que estableix l’article 8 del 
Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006.

Article 9. Certificat i marcatge.

1. El certificat s’ha d’expedir en la fase de comercialització a la qual s’apliquin les 
exigències mínimes de comercialització.

2. En el cas dels cons de llúpol, el certificat ha d’incloure almenys les indicacions 
següents:

a) La denominació del producte.
b) El número de referència del certificat, compost pels codis que es designin de 

conformitat amb l’annex VI del Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de 
desembre de 2006, el centre de certificació, l’Estat membre, en aquest cas Espanya, l’any 
de collita i el lot corresponent. El número de referència ha de ser el mateix per a tots els 
embalatges d’un mateix lot.

c) El pes net i/o brut.
d) El lloc de producció del llúpol, tal com preveu l’article 77, apartat 3, lletra a), del 

Reglament (UE) núm. 1308/2013.
e) L’any de collita.
f) La varietat.
g) La menció «llúpol amb llavors» o «llúpol sense llavors», segons que correspongui.
h) Almenys, una de les indicacions que enumera l’annex V del Reglament (CE) núm. 

1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006, aplicada per l’autoritat de 
certificació competent.

3. Cada embalatge ha de portar, almenys, les indicacions següents en una de les 
llengües de la Comunitat de manera llegible en caràcters indelebles de mida uniforme:

a) La descripció del producte, incloses les mencions «llúpol amb llavors» o «llúpol 
sense llavors», segons que correspongui, i «llúpol preparat» o «llúpol no preparat», segons 
els casos.

b) La varietat o les varietats.
c) El número de referència del certificat.

Article 10. Llúpol procedent d’espècies experimentals.

Respecte al llúpol procedent d’espècies experimentals, és aplicable l’article 18 del 
Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006.

Article 11. Prova de certificació.

Les indicacions que apareixen en cada embalatge i el certificat que acompanya el 
producte constitueixen la prova de certificació.

Subsecció 2a Sistema de certificació de productes de llúpol

Article 12. Procediment.

1. El procediment de certificació ha d’incloure l’expedició dels certificats i el marcatge 
i precintament dels embalatges.

2. La certificació s’ha d’efectuar abans que el producte es posi a la venda.
3. El marcatge s’ha d’efectuar d’acord amb el que disposa l’annex III del Reglament 

(CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006, sota control oficial i 
després del precintament de la unitat d’embalatge en què el producte s’ha de comercialitzar.
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4. El procediment de certificació ha de tenir lloc en els centres de certificació.
5. Si, després de la certificació, es canvia l’embalatge dels productes del llúpol, amb 

una altra transformació o sense, el producte s’ha de sotmetre a un nou procediment de 
certificació.

Article 13. Preparació en un circuit tancat d’operació.

Per preparar en un circuit tancat l’operació, és aplicable l’article 10 del Reglament (CE) 
núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006.

Article 14. Control oficial durant la producció de productes del llúpol.

1. En el cas de la producció de productes del llúpol, les persones representants de 
l’autoritat de certificació competent han d’estar presents en tot moment en el transcurs de 
la transformació. Han de supervisar suficientment cada fase de la transformació, des de 
l’obertura dels embalatges precintats que continguin el llúpol o els productes del llúpol 
destinats a la transformació fins que finalitzi l’embalatge, el precintament i el marcatge del 
producte del llúpol. Es pot admetre l’absència de les persones representants de l’autoritat 
de certificació competent sempre que es garanteixi per mesures tècniques, autoritzades 
per l’autoritat de certificació competent, que es compleixen les disposicions del Reglament 
esmentat.

2. Abans de passar a un lot diferent en el sistema de transformació, les persones 
representants de l’autoritat de certificació competent s’han de cerciorar mitjançant un 
control oficial que el sistema de transformació estigui buit, almenys en la mesura necessària 
per garantir que no es puguin mesclar els productes de dos lots diferents.

En cas que quedi llúpol, productes del llúpol, bagàs de llúpol o qualsevol altre producte 
derivat del llúpol en parts del sistema de transformació, com ara contenidors de mescla o 
d’envasament, mentre s’estigui transformant llúpol d’un altre lot, les parts esmentades 
s’han de desconnectar del sistema de transformació pels mitjans tècnics adequats i sota 
control oficial. Únicament es poden connectar de nou al sistema de transformació sota 
control oficial.

No es permet cap contacte físic entre la cadena de transformació de llúpol en pols 
concentrada i la de transformació en pols no concentrada, mentre estiguin en funcionament.

Article 15. Informació i manteniment dels registres.

1. Les persones responsables de les instal·lacions de transformació de llúpol han de 
facilitar a les persones representants de l’autoritat de certificació competent tota la 
informació relativa a les característiques tècniques de les instal·lacions esmentades.

2. Les persones responsables de les instal·lacions de transformació de llúpol han de 
portar un registre exacte del volum de llúpol transformat. Per a cada lot de llúpol que hagi 
de ser transformat s’han de portar registres que indiquin amb exactitud els pesos del 
producte entrant i del producte transformat.

Pel que fa al producte entrant, el registre també ha d’incloure el número de referència 
del certificat de cada partida i de la varietat de llúpol corresponent. En cas que s’utilitzi més 
d’una varietat en el mateix lot, el registre ha d’indicar la proporció respectiva en pes.

Quant al producte transformat, també n’ha de figurar en el registre la varietat o, si el 
producte transformat és una mescla, la composició per varietats.

Tots els pesos s’han d’arrodonir al quilo més proper.
3. Els registres del volum de producció s’han d’establir sota control oficial i els han de 

signar les persones representants de l’autoritat de certificació competent tan aviat com 
finalitzi la transformació de cada lot.

La persona responsable de la planta de transformació ha de conservar els registres 
esmentats durant tres anys com a mínim.
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Article 16. Canvi d’embalatge, venda i revenda.

Respecte al canvi d’embalatge, mescla i revenda de productes del llúpol, són aplicables 
els articles 13, 14 i 15 del Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de 
desembre de 2006.

Article 17. Certificat i marcatge.

1. El certificat s’ha d’expedir en la fase de comercialització a la qual s’apliquin les 
exigències mínimes de comercialització.

2. En el cas dels productes del llúpol, el certificat ha d’incloure les indicacions 
següents:

a) La denominació del producte.
b) El número de referència del certificat, compost pels codis que es designin de 

conformitat amb l’annex VI del Reglament (CE) núm. 1850/2006, de la Comissió, de 14 de 
desembre de 2006, el centre de certificació, l’Estat membre, en aquest cas Espanya, l’any 
de collita i el lot corresponent. El número de referència ha de ser el mateix per a tots els 
embalatges d’un mateix lot.

c) El pes net i/o brut.
d) El lloc de producció del llúpol, tal com preveu l’article 77, apartat 3, lletra a), del 

Reglament (UE) núm. 1308/2013.
e) L’any de collita.
f) La varietat.
g) El lloc i la data de transformació.
h) Almenys, una de les indicacions que enumera l’annex V del Reglament (CE) núm. 

1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006, aplicada per l’autoritat de 
certificació competent.

3. Cada embalatge ha de portar, almenys, les indicacions següents en una de les 
llengües de la Comunitat, de manera llegible en caràcters indelebles de mida uniforme:

a) La descripció del producte.
b) La varietat o les varietats.
c) El número de referència del certificat.

Article 18. Prova de certificació.

Les indicacions que apareixen en cada embalatge i el certificat que acompanya el 
producte constitueixen la prova de certificació.

Subsecció 3a Excepcions

Article 19. Condicions específiques.

1. En el cas del llúpol recol·lectat en terres pertanyents a una fàbrica de cervesa, 
excepte quan el llúpol es transformi o s’utilitzi en el seu estat natural a la mateixa fàbrica 
de cervesa, l’autoritat de certificació competent ha d’emetre un document, quan el llúpol 
entri a l’establiment on s’ha de procedir a la transformació, a instàncies de la fàbrica de 
cervesa, en què s’han de recollir les indicacions següents a mesura que es portin a terme 
les operacions de transformació:

a) La referència del contracte.
b) Una descripció del producte transformat.
c) El pes del producte transformat.

A aquest document se li ha d’assignar un número de referència, que també ha de 
figurar a l’embalatge.
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En cas de mescles de llúpol, ha de figurar al document i a l’embalatge la indicació 
addicional següent:

«Mescla de llúpol per a ús propi; prohibida la seva comercialització».

2. En el cas de productes derivats del llúpol transformats mitjançant un contracte a 
compte d’una fàbrica de cervesa, i sempre que els utilitzi la mateixa fàbrica, l’autoritat de 
certificació competent ha d’emetre un document, a instàncies de la fàbrica esmentada, 
quan el llúpol entri a l’establiment on s’ha de procedir a la seva transformació. En aquest 
document s’han de recollir les indicacions següents a mesura que es portin a terme les 
operacions de transformació:

a) La referència del contracte.
b) La fàbrica de cervesa destinatària.
c) L’establiment de transformació.
d) Una descripció del producte transformat.
e) El número de referència del certificat o la declaració d’equivalència del llúpol 

original.
f) El pes del producte transformat.

Al document se li ha d’assignar un número de referència, que també ha de figurar a 
l’embalatge.

En cas de mescles de llúpol, ha de figurar al document i a l’embalatge la indicació 
addicional següent:

«Mescla de llúpol per a ús propi; prohibida la seva comercialització».

3. En el cas del llúpol i els productes derivats del llúpol envasats en paquets petits i 
destinats a la venda de particulars per a ús privat, el pes de l’embalatge no pot excedir:

a) 1 kg en el cas dels cons o la pols;
b) 300 g en el cas de l’extracte, la pols i els nous productes isomeritzats.

A l’embalatge hi ha de figurar una descripció del producte i el seu pes.

Subsecció 4a Òrgans de certificació

Article 20. Autoritat de certificació competent.

1. Les comunitats autònomes han de nomenar una autoritat de certificació competent 
que ha de vetllar per la instauració dels controls i manuals de procediments necessaris, 
amb la finalitat de garantir una qualitat mínima del llúpol i dels productes de llúpol, així com 
la seva traçabilitat.

2. L’autoritat de certificació competent, o els seus representants, ha de portar a terme 
la certificació. Ha de disposar dels recursos adequats per complir les seves tasques.

3. L’autoritat de certificació competent és responsable de garantir el compliment de 
les disposicions del Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de desembre 
de 2006. La pertinència o freqüència del control de compliment s’estableix sobre la base 
d’una anàlisi del risc, amb una freqüència mínima d’una vegada al mes. L’eficàcia dels 
paràmetres d’anàlisi del risc utilitzats en anys anteriors s’ha d’avaluar sobre una base 
anual.

Article 21. Autorització dels centres de certificació.

1. L’autoritat de certificació competent designada per la comunitat autònoma ha 
d’aprovar els centres de certificació, amb una personalitat jurídica o capacitat jurídica 
suficient per estar subjectes, en virtut de la normativa nacional, a drets i obligacions, i ha 
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de garantir que disposen de les instal·lacions adequades per portar a terme les tasques de 
mostreig, analítiques, estadístiques i de registre necessàries.

Sobre la base d’una anàlisi del risc, però almenys dues vegades per any natural, 
l’autoritat de certificació competent ha de fer controls sobre el terreny aleatoris dels centres 
de certificació per verificar que s’ajusten al que disposa el paràgraf anterior. L’eficàcia dels 
paràmetres d’anàlisi del risc utilitzats en anys anteriors s’ha d’avaluar sobre una base 
anual.

2. Si es comprova que en la preparació de productes del llúpol s’han utilitzat 
components no autoritzats, o que els components utilitzats no s’ajusten a les indicacions 
que figuren en el certificat, i si aquesta circumstància és imputable a una acció deliberada 
o a una falta greu per part del centre de certificació corresponent, l’autoritat de certificació 
competent ha de retirar l’autorització al centre de certificació esmentat.

L’autorització no es pot concedir de nou fins passat un període mínim de dotze mesos 
després de la data de la seva retirada. A petició del centre de certificació l’autorització del 
qual es va retirar, l’autorització es pot concedir de nou una vegada passats dos anys o, en 
els casos greus, tres anys després de la data de retirada.

Secció 2a Organitzacions de productors de llúpol i les seves associacions

Article 22. Finalitats i requisits.

1. Es reconeixen com a organitzacions de productors del sector del llúpol, de 
conformitat amb l’article 159 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell, totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia, o una part clarament 
definida d’una entitat jurídica, que ho sol·licitin a iniciativa dels seus membres i compleixin 
els requisits que estableixen l’article 152 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i l’article 1 del Reglament 
(CE) núm. 1299/2007 de la Comissió, de 6 de novembre.

2. Les organitzacions han de constar, almenys, de 60 hectàrees de superfície i set 
persones productores, sense perjudici del reconeixement de conformitat amb l’article 174 
del Reglament (UE) núm. 1308/2013, d’organitzacions de productors amb unes superfícies 
registrades que comprenguin menys de 60 hectàrees, sempre que es localitzin en una 
regió de producció reconeguda que cobreixi menys de 100 hectàrees.

Article 23. Reconeixement de les organitzacions de productors.

1. El reconeixement de les organitzacions de productors correspon a l’autoritat 
competent de la comunitat autònoma en el territori de la qual es localitzi la seu estatutària 
de l’organització de productors.

2. Les sol·licituds de reconeixement s’han de presentar electrònicament pels mitjans 
que designin les comunitats autònomes, i, en tot cas, es poden presentar en qualsevol dels 
llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

3. La sol·licitud de reconeixement ha d’anar acompanyada, almenys, de la 
documentació següent:

a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat.
b) Estatuts de l’organització i de l’acta de l’assemblea, el consell rector o 

d’administració, o un altre òrgan competent de l’entitat sol·licitant, acreditativa de l’adopció 
de l’acord en què es decideix sol·licitar el reconeixement com a organització o associació 
d’organitzacions de productors.

c) Acreditació de la persona representant legal de l’organització o associació 
d’organitzacions.

d) Indicació de les activitats que justifiquin la sol·licitud de reconeixement.
e) La prova que respecten els requisits que estableix l’article 22.2 d’aquest Reial 

decret.
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f) Relació dels NIF dels titulars de les explotacions, amb indicació de la ubicació 
d’aquestes. En cas que es tracti d’una associació, la relació esmentada l’ha de diferenciar 
cadascuna de les organitzacions de productors integrants.

4. L’òrgan competent:

a) Ha de dictar una resolució motivada, amb la concessió o denegació del 
reconeixement, en el termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada de la sol·licitud en 
el registre de l’Administració o l’organisme competent per a la seva tramitació. Si en el 
termini esmentat no s’ha dictat i notificat cap resolució expressa, els interessats poden 
entendre estimada la seva sol·licitud, llevat que la normativa de la comunitat autònoma de 
què es tracti disposi el sentit desestimatori del silenci administratiu.

b) Ha de fer, d’acord amb un pla de control anual, controls per comprovar el 
compliment per part de les organitzacions de productors de les disposicions d’aquest Reial 
decret, sense perjudici de la sol·licitud de cooperació interadministrativa amb altres 
administracions quan això sigui necessari.

c) Ha d’informar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció 
General de Produccions i Mercats Agraris, de qualsevol decisió relativa a la concessió, 
denegació o retirada del reconeixement a una organització, en el termini màxim d’un mes 
des de la finalització de l’acte administratiu corresponent. La informació a remetre és la 
que estableix l’article 26.1.

5. Les organitzacions de productors reconegudes han de notificar a l’òrgan competent 
qualsevol modificació que hi tingui lloc i que afecti les condicions en les quals es va 
reconèixer.

Article 24. Retirada del reconeixement.

1. L’òrgan competent que hagi dictat la resolució de reconeixement d’una organització 
de productors ha de declarar extingit aquest reconeixement en els casos següents:

a) Quan la mateixa entitat així ho sol·liciti, sense perjudici del compliment de les 
obligacions i els compromisos derivats de la seva condició d’organització de productors i 
de les responsabilitats que es puguin derivar com a conseqüència de les actuacions 
portades a terme durant el període en què l’entitat en va tenir el reconeixement.

b) Quan es deixin de complir els requisits per al reconeixement.

2. No obstant això, en cas d’incompliment dels requisits que estableix l’article 22.2, 
l’organització ha de disposar d’un període d’un any per reparar aquest incompliment, 
transcorregut el qual la retirada del reconeixement s’ha de fer efectiva si persisteix 
l’incompliment.

Secció 3a Comunicacions

Article 25. Declaració de fàbriques de cervesa i persones productores de llúpol.

1. En el cas del llúpol recol·lectat en terres pertanyents a una fàbrica de cervesa i 
utilitzat per aquesta en estat natural o transformat, respecte a cada collita, el fabricant de 
cervesa ha de fer arribar a l’autoritat de certificació competent, com a molt tard el 15 de 
novembre de cada any, una declaració de les varietats conreades, les quantitats 
recol·lectades, les àrees de producció i les superfícies plantades, juntament amb les 
referències SIGC o cadastrals o una referència oficial equivalent.

2. Com a molt tard el 30 de març de l’any següent al de la collita, les persones 
productores i les agrupacions de productors de llúpol i les organitzacions han de remetre 
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma la informació que estableix l’article 6, 
paràgraf 2, del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/1185 de la Comissió, de 20 d’abril 
de 2017.
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Article 26. Comunicacions de les comunitats autònomes.

1. Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, en un termini d’un mes, la decisió relativa a la concessió, denegació o retirada 
del reconeixement d’una organització de productors, i han d’indicar els motius del rebuig 
de la sol·licitud o la retirada del reconeixement i, com a molt tard el 15 de gener de cada 
any, la llista d’organitzacions de productors de llúpol reconegudes per a l’any en curs 
juntament amb el nom de l’agrupació, el domicili legal, la data de reconeixement, el nombre 
de membres i la superfície de llúpol conreada pels membres de l’organització l’any anterior.

2. Respecte de la collita anterior, les comunitats autònomes han de sol·licitar i 
comunicar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, com a molt tard el 15 d’abril de 
l’any següent al de la collita, la informació que estableix l’article 6, paràgraf 2, del 
Reglament d’execució (UE) núm. 2017/1185 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017.

3. Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, com a molt tard el 15 de juny de cada any, la informació que estableix l’article 
23 primer paràgraf del Reglament (CE) núm. 1850/2006 de la Comissió, de 14 de 
desembre de 2006.

CAPÍTOL III

Línies d’ajudes

Secció 1a Ajudes per a l’establiment de noves plantacions de llúpol i la reconversió i 
millora de les plantacions existents

Article 27. Activitats susceptibles de subvenció.

Poden ser objecte de subvenció les inversions necessàries per a la instal·lació i/o la 
millora de noves plantacions de llúpol que comprenguin una o diverses de les activitats 
següents:

a) L’adquisició del material vegetal i/o les inversions efectuades per les persones 
productores dirigides a la reconversió varietal de les superfícies plantades de llúpol amb 
vista a millorar la qualitat del llúpol, la seva adaptació al canvi climàtic i la seva rendibilitat.

b) La compra i instal·lació de les estructures de suport i guiatge del conreu, inclosa la 
substitució de pals en superfícies reconvertides amb varietats, que, a causa de la seva 
traginada i pes durant el període vegetatiu i desenvolupament, aconsellen estructures més 
robustes que l’existent.

c) La implantació de sistemes de reg més eficients com el reg per degoteig o regs 
mediambientalment més sostenibles (com ara el reg solar).

Article 28. Persones beneficiàries.

1. Poden ser persones beneficiàries d’aquesta línia d’ajudes amb caràcter general, 
les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques inclosos 
ens sense personalitat jurídica, titulars d’una explotació agrària inscrita en el Registre 
general de producció agrícola (REGEPA), que regula l’article 5 del Reial decret 9/2015, de 
16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en 
matèria d’higiene en la producció primària agrícola, amb experiència en l’àmbit de l’activitat 
agrària o que disposin del nivell de capacitació professional suficient requerit per l’autoritat 
competent i que presentin una memòria valorada en què es descrigui la viabilitat de la 
inversió o de l’actuació.

Així mateix, han de presentar un pla de millora en cas de reconversió varietal en què 
es prevegin els requisits que estableixen les comunitats autònomes en les seves 
convocatòries d’ajudes corresponents. El pla de millora ha de preveure aspectes 
mediambientals.
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2. No poden obtenir la condició de persones beneficiàries les persones sol·licitants 
en les quals concorri alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Les persones beneficiàries, així mateix, han de:

a) Tenir la condició de PIME de conformitat amb l’annex I del Reglament (CE) núm. 
702/2014 de la Comissió de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades 
categories d’ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el 
mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió 
Europea.

b) No tenir la consideració d’empresa en crisi de conformitat amb la definició que 
estableix l’article 2 del Reglament (CE) núm. 702/2014.

Article 29. Obligacions de les persones beneficiàries.

A més de les obligacions que indica l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
les persones beneficiàries d’aquestes subvencions tenen les obligacions següents:

a) L’adquisició i la plantació del material vegetal s’ha de fer amb les varietats 
recomanades per l’autoritat competent en el territori de les quals radiqui la plantació, en el 
termini que estableixi la convocatòria d’ajudes corresponent. En tot cas, les varietats 
utilitzades s’han d’adaptar a les necessitats de comercialització i a les condicions 
edafoclimàtiques de la zona en què s’ha d’establir la nova plantació i tenir en compte els 
criteris d’adaptació als escenaris futurs de canvi climàtic. En el cas de reconversió varietal, 
s’ha de fer la plantació amb una varietat diferent de la plantació substituïda, de manera que 
s’aconsegueixi una millora de la qualitat de la producció i l’adaptació al canvi climàtic. 
Aquesta millora, l’avaluació de la qual ha de fer l’autoritat competent, s’ha de constatar en 
alguna millora de les característiques agronòmiques o comercials o mediambientals 
(adaptació al canvi climàtic entre d’altres).

b) Complir el pla de millora en cas de reconversió varietal en què es prevegin els 
requisits establerts per les comunitats autònomes en les seves convocatòries d’ajudes 
corresponents. El pla de millora ha de preveure aspectes mediambientals.

c) Mantenir les noves plantacions objecte d’ajuda, en producció i conreades de 
manera sostenible (amb un èmfasi especial en l’aspecte ambiental) i en condicions 
d’obtenir un rendiment òptim de conreu, d’acord amb les condicions agroclimàtiques de la 
zona on estiguin ubicades, durant un període mínim de 5 collites des de la concessió de la 
subvenció.

Article 30. Requisits de les noves plantacions.

Les noves plantacions que es pretenguin executar han de complir els requisits 
següents:

a) La superfície mínima per explotació, exigible a les noves plantacions per poder 
percebre l’ajuda, ha de ser de 0,5 hectàrees, llevat que la persona beneficiària ja sigui 
titular d’una explotació dedicada al conreu del llúpol, cas en què la «superfície plantada» 
mínima exigible ha de ser almenys de 0,2 hectàrees sempre que la superfície resultant de 
l’explotació sigui almenys de 0,5 hectàrees. Aquestes superfícies les pot ampliar l’autoritat 
competent en funció de l’estructura de la propietat i de les condicions edafoclimàtiques de 
la zona en què s’estableixi la nova plantació. No obstant això, en el cas de plantacions 
objecte de reconversió o millora, es pot actuar sobre superfícies inferiors sempre que 
afectin la totalitat del recinte SIGPAC.

b) Les capçaleres de les noves plantacions, així com la distància entre línies, han de 
tenir una amplada mínima que permeti la mecanització adequada de les tasques de 
conreu.
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c) La densitat de plantació ha d’estar compresa entre 1.600 i 3.000 plantes per 
hectàrea en funció de la varietat. La densitat de plantació no es pot modificar excepte per 
raons degudament justificades i l’ha d’autoritzar l’autoritat competent.

d) La plantació s’ha de dur a terme amb material vegetal, i se n’ha de justificar l’origen 
amb el corresponent albarà, passaport fitosanitari i factura de compra a un planterista 
registrat oficialment o amb el títol de persona productora seleccionadora o multiplicadora 
de llúpol.

e) Les plantacions objecte de reconversió no han de presentar cap estat 
d’abandonament.

f) No han d’haver rebut en els últims 5 anys cap subvenció pel mateix concepte i per 
a la mateixa parcel·la.

Són subvencionables les actuacions dutes a terme des de l’1 de gener de 2019 fins al 
31 de desembre de 2021.

Article 31. Límit i quantia de les ajudes.

1. La superfície subvencionable per persona beneficiària i any ha d’estar compresa 
entre els límits mínim i màxim de 0,2 i 25 hectàrees, tots dos inclusivament.

2. La quantia de l’ajuda és del quaranta per cent de la inversió subvencionable, tenint 
en compte que el total de la inversió subvencionable esmentada no pot sobrepassar els 
imports següents:

a) Costos d’adquisició de material vegetal: 2.200 € per hectàrea per a rizomes i 4.000 € 
per hectàrea per a plançons.

b) Costos d’adquisició o substitució i instal·lació de les estructures permanents de 
suport i guiatge del conreu: 20.000 € per hectàrea amb pals nous i 12.000 € amb pals 
reutilitzats.

c) Costos d’implantació de sistemes de reg per degoteig: 4.000 € per hectàrea.

3. El percentatge de la inversió subvencionable es pot incrementar en deu punts 
percentuals, en cas que el titular de l’explotació compleixi els requisits per ser qualificat 
d’agricultor jove, de conformitat amb el que defineix l’article 9 del Reglament 1307/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, i estigui en els primers cinc 
anys d’activitat.

4. La quantia màxima total de l’ajuda per a noves plantacions és d’11.500 € per 
hectàrea i per a la millora de les plantacions ja existents de 6.500 € per hectàrea.

L’ajuda es concedeix fins a un total màxim de 350 hectàrees en el cas de noves 
plantacions i en el cas de plantacions existents fins a 450 per al conjunt del període 
comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2021.

5. En tot cas, l’import màxim de l’ajuda no ha de superar el límit que estableix l’article 
3 del Reglament (UE) núm. 1408/2013.

Secció 2a Ajudes per a l’adquisició de maquinària específica

Article 32. Finalitat.

Aquesta línia d’ajudes té per finalitat la concessió de subvencions destinades a 
fomentar la mecanització del conreu.

Article 33. Inversions susceptibles de subvenció.

Pot ser objecte de subvenció l’adquisició de la titularitat de maquinària agrícola i equips 
específics per a la cura, el tractament, la recol·lecció, la pelada, l’assecament i la premsada 
del llúpol, així com grups de pressió necessaris per a la posada en pràctica d’un reg 
sostenible com el reg per degoteig, reg solar, etc., i les màquines o els instruments de 
modernització i millora dels sistemes d’assecament de la flor de llúpol ja existents i la seva 
instal·lació.
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Article 34. Persones beneficiàries.

1. Poden ser persones beneficiàries d’aquesta línia d’ajudes, amb caràcter general:

a) Les societats cooperatives i les seves agrupacions o unions.
b) Les societats agràries de transformació (SAT).
c) Les associacions de producció integrada en agricultura (APRIAS).
d) Altres agrupacions agràries sense personalitat jurídica pròpia basades en un pacte 

contractual, reconegut per l’autoritat competent i subscrit per un mínim de set persones 
físiques titulars d’explotacions agràries, encara que excepcionalment i en casos concrets, 
degudament justificats per les característiques de l’equip a subvencionar, es poden reduir 
els components d’aquestes agrupacions.

e) Les agrupacions de productors o agricultors individuals que tinguin una superfície 
conreada de llúpol que faci viable l’adquisició segons el criteri de l’autoritat competent.

f) Les persones físiques o jurídiques amb experiència en l’àmbit de l’activitat agrària 
o que disposin del nivell de capacitació professional suficient requerit per l’autoritat 
competent i que presentin un projecte viable des del punt de vista tècnic i econòmic.

2. Es poden presentar sol·licituds conjuntes entre diverses persones beneficiàries per 
a l’adquisició de maquinària agrícola i equips específics, grups de pressió i màquines o 
instruments de modernització i millora dels sistemes d’assecament de la flor de llúpol ja 
existents i la seva instal·lació sempre que no se superi el màxim per persona beneficiària 
que estableix l’article 38.

3. No poden obtenir la condició de persones beneficiàries les persones sol·licitants 
en les quals concorri alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

4. Les persones beneficiàries, així mateix, han de:

a) Tenir la condició de PIME de conformitat amb l’annex I del Reglament (CE) núm. 
702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

b) No tenir la consideració d’empresa en crisi, de conformitat amb la definició que 
estableix l’article 2 del Reglament (CE) núm. 702/2014.

c) Acreditar la titularitat o disposició per un període no inferior a cinc anys, d’una 
superfície conreada de llúpol que faci viable l’adquisició de maquinària agrícola i equips 
específics subvencionats, davant l’autoritat competent.

d) Estar inscrita l’explotació de llúpol en el Registre general de producció agrícola 
(REGEPA), que regula l’article 5 del Reial decret 9/2015, de 16 de gener, i, en el cas de 
cooperatives, societats agràries de transformació (SAT), o altres agrupacions agràries, els 
socis o membres dels quals siguin titulars, almenys, en conjunt, de tres de les explotacions 
esmentades.

Article 35. Obligacions de les persones beneficiàries.

A més de les obligacions que indica l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
les persones beneficiàries d’aquestes subvencions tenen les obligacions següents:

a) Mantenir les màquines i els equips subvencionats en ús i propietat de la persona 
beneficiària per un període mínim de cinc anys. No es poden sol·licitar en el període 
esmentat ajudes per a l’adquisició de maquinària de funcions similars a la ja subvencionada.

b) Inscriure les màquines i els equips subvencionats, quan sigui procedent, en el 
Registre oficial de maquinària agrícola. La inscripció s’ha de fer amb una anotació al 
marge, així com a la cartilla d’inscripció, i s’ha de precisar que ha de romandre en el 
patrimoni de la persona beneficiària durant cinc anys a partir de la data d’inscripció.

c) Contracte de comercialització de llúpol en vigor.
d) Les persones físiques o jurídiques, que es dediquin a la realització de treballs 

agrícoles a tercers, que sol·licitin la subvenció s’han de comprometre, almenys durant els 
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5 primers anys, a dedicar com a mínim un setanta-cinc per cent de les seves hores anuals 
de funcionament a explotacions alienes als titulars de la societat.

Article 36. Requisits.

Les màquines i els equips agraris subvencionats han de ser nous i de primera 
inscripció.

Els equips d’aplicació de productes fitosanitaris han de possibilitar una distribució 
correcta, mitjançant l’informe d’una estació d’assajos específica per a aquest tipus de 
màquines.

Els equips d’assecament o la millora d’equips d’assecament ja existents objecte de 
subvenció han de tenir un sistema d’assecament indirecte que eviti el contacte i la mescla 
de l’aire d’assecament amb els residus o escapaments de la combustió.

Article 37. Inversions excloses.

No es concedeix cap ajuda en virtut d’aquest Reial decret per a les inversions següents:

a) Les inversions de simple substitució, reposició i de manteniment de maquinària i 
equips. Es considera una inversió de reposició la que suposi la substitució d’una maquinària 
o un equip existent per un altre i no justifiqui clarament una millora o innovació tecnològica 
o es faci en un termini inferior als deu anys d’adquisició de la maquinària i l’equip a 
substituir.

b) Les inversions en compra de maquinària i equips usats.
c) L’adquisició de tractors.

Article 38. Quantia de les ajudes.

1. La quantia màxima de l’ajuda és del quaranta per cent de la inversió subvencionable 
següent, tenint en compte que aquesta inversió subvencionable no pot sobrepassar els 
imports següents:

a) Costos d’adquisició de podadores: 12.000 €.
b) Costos d’adquisició d’equips de polvorització específics per al llúpol: 18.000 €.
c) Costos d’adquisició d’equips per a l’aclarida de plantes: 3.000 €.
d) Costos d’adquisició de tallador: 18.000 €.
e) Cost d’adquisició de remolc carregador: 15.000 €.
f) Cost d’adquisició de seleccionadores: 350.000 €.
g) Costos d’adquisició d’equips d’assecament: 250.000 €.
h) Costos d’adquisició per a la millora d’equips d’assecament existents: 7.000 €.
i) Costos d’adquisició de premses de bales: 13.000 €.
j) Costos d’adquisició de grups de pressió per al reg: 4.000 €.

2. El percentatge de la inversió subvencionable es pot incrementar en deu punts 
percentuals en cas que el titular de l’explotació compleixi els requisits per ser qualificat 
d’agricultor jove, de conformitat amb el que defineix l’article 9 del Reglament (CE) núm. 
1307/2013 del Parlamenti Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, i estigui en 
els primers anys d’activitat.

3. Les ajudes a què es refereix aquesta secció es concedeixen a les adquisicions de 
maquinària agrícola i els equips específics que es facin des de l’1 de gener de 2019 fins al 
31 de desembre de 2021, o fins a l’esgotament dels recursos pressupostaris en cas que 
aquest es produeixi amb anterioritat a la data prevista per a la finalitat de la línia d’ajudes.

4. La inversió màxima total subvencionable per a la compra de maquinària i equips 
agrícoles no ha de superar els 215.000 €.

5. En tot cas, l’import màxim de l’ajuda no ha de superar el límit que estableix l’article 
3 del Reglament (UE) núm. 1408/2013.
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Secció 3a Gestió de les subvencions

Article 39. Sol·licituds, tramitació, resolució i pagament.

1. Correspon a les comunitats autònomes la convocatòria de les ajudes.
L’extracte de la convocatòria s’ha de publicar en el butlletí o diari oficial de la comunitat 

autònoma corresponent.
2. La recepció de sol·licituds, la seva tramitació i resolució, així com el control i 

pagament de les ajudes, correspon a l’autoritat competent de la comunitat autònoma. Les 
sol·licituds s’han de presentar en la forma que determini la comunitat autònoma.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el 
termini que estableixi a aquest efecte cada convocatòria, que ha de ser com a màxim de 
tres mesos des de la publicació d’aquest Reial decret l’any 2019, i abans de l’1 d’abril per 
als anys 2020 i 2021.

3. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució no pot excedir els sis mesos, 
comptats a partir de la publicació de l’ordre de convocatòria de les ajudes, per l’autoritat 
competent.

4. A les resolucions de concessió de les ajudes s’ha de fer constar expressament la 
quantia que s’ha finançat amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

5. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici de les comunicacions a la 
base de dades nacional de subvencions, a què es refereix la secció 6a del capítol III del 
títol preliminar del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Article 40. Distribució territorial de les subvencions.

1. El finançament pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació s’ha d’efectuar amb 
càrrec al crèdit disponible en l’aplicació pressupostària que determinin els pressupostos 
generals de l’Estat per a cada any, amb un màxim de 350.000 € anuals i la concessió de 
les ajudes, en la part finançada pel Ministeri esmentat, està condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el moment de la concessió.

2. Les comunitats autònomes han de comunicar a la Direcció General de Produccions 
i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, com a molt tard el 15 de 
febrer de cada any, les seves previsions quant a les sol·licituds a rebre, per poder 
emprendre el repartiment de fons a la Conferència Sectorial.

3. Una vegada fetes les comprovacions oportunes de cadascuna de les sol·licituds 
rebudes i acceptades, les comunitats autònomes han de remetre a la Direcció General de 
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la informació 
següent:

a) La relació de sol·licituds presentades, amb indicació de la superfície i l’import i el 
total de les superfícies per a les quals se sol·licita la subvenció, així com els equips 
subvencionats.

b) L’aportació financera que, si s’escau, té previst fer la comunitat autònoma en el 
territori de la qual radiqui la plantació.

4. La Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural ha de fixar per a 
cada exercici els criteris objectius i la distribució territorial de les ajudes d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de transferir a les comunitats 
autònomes, excepte a la Comunitat Autònoma del País Basc i a la Comunitat Foral de 
Navarra, pel seu règim especial de finançament, les quantitats que corresponguin per 
atendre el pagament de les subvencions que regula aquest Reial decret.
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Article 41. Procediment de concessió.

1. El procediment de concessió d’aquestes ajudes s’ha de dur a terme en règim de 
concurrència competitiva, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 38/2003, de 13 
de novembre, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades.

2. D’acord amb això, les sol·licituds s’han d’ordenar d’acord amb els criteris objectius 
i barems següents:

a) Figures associatives o pertànyer a una agrupació de productors de llúpol: tres 
punts.

b) Joves agricultors: tres punts.
c) Titulars d’explotacions prioritàries: dos punts.
d) Eficiència del reg: dos punts.
e) Acreditació del sistema de control de matèria orgànica del sòl: dos punts.
f) Utilització d’energies renovables: dos punts.
g) Aspectes mediambientals (petjada de carboni, adaptació al canvi climàtic, màxima 

biodiversitat, etc.): dos punts.
h) Explotació qualificada d’ecològica: un punt.
i) Explotació situada en Xarxa Natura 2000: un punt.
j) Explotació en titularitat compartida d’acord amb la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, 

sobre titularitat compartida de les explotacions agràries: un punt.

Així mateix, cada comunitat autònoma disposa de dos punts per valorar altres criteris 
objectius complementaris en les sol·licituds.

3. En tot cas, les sol·licituds es puntuen segons la línia d’ajudes i l’activitat de la qual 
es tracti, i la puntuació màxima total és de vint-i-un punts i la mínima de cinc.

4. En cas que les sol·licituds admissibles superin els fons pressupostaris, la comunitat 
autònoma pot decidir el prorrateig de l’import de les ajudes entre tots els beneficiaris, 
d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 42. Compatibilitat i límits de les ajudes.

En cas que una persona productora de llúpol hagi rebut per qualsevol concepte altres 
ajudes de minimis d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 
de desembre de 2013, que, sumades a la quantia que li pugui correspondre en virtut 
d’aquest Reial decret, excedeixi l’import que estableix l’article 3 del Reglament (UE) núm. 
1408/2013 en qualsevol període dins d’aquest exercici fiscal i en els dos anteriors, l’import 
de l’ajuda que preveu aquest Reial decret s’ha de reduir de manera proporcional fins que 
no excedeixi el límit esmentat.

Article 43. Justificació del compliment.

La justificació de les ajudes s’ha de fer, segons el que disposen l’article 30 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, i la secció segona del capítol II del títol II del seu Reglament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant l’aportació de la documentació 
corresponent en el termini que estableixin les autoritats competents.

Article 44. Modificació de la resolució.

1. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la 
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

2. Així mateix, l’obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres 
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, quan l’import total de 
les ajudes percebudes per cada beneficiari superi els màxims que preveu aquest Reial 
decret o la normativa europea aplicable, dona lloc a la reducció proporcional que 
correspongui en l’import de les subvencions que regula aquest Reial decret, fins a 
respectar el límit esmentat.
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Article 45. Incompliment i reintegrament de les subvencions.

L’incompliment dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció, amb 
independència d’altres responsabilitats en què hagi pogut incórrer la persona beneficiària, 
dona lloc a la pèrdua del dret a la subvenció concedida, amb l’obligació de reintegrar les 
quantitats, si s’escau, percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament.

En cas d’incompliments parcials relatius a l’activitat subvencionable, es procedeix a la 
reducció proporcional de les subvencions concedides o abonades.

Així mateix, és procedent el reintegrament de les quantitats percebudes, així com 
l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció, en els 
altres supòsits que preveu l’article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

No és procedent el reintegrament de la subvenció, en el supòsit que la persona 
beneficiària transmeti els béns subvencionats a un tercer, sempre que l’autoritzi 
l’Administració concedent, compleixi els requisits de permanència mínims que fixa aquest 
Reial decret i l’adquirent se subrogui en els compromisos d’aquest durant el període 
restant de compliment.

Article 46. Informes anuals.

1. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de remetre anualment a 
la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, una memòria d’execució de les mesures, ajustada als objectius d’aquestes, 
relativa a cada exercici econòmic, com a molt tard el 31 de març de l’any següent.

En aquesta memòria s’han d’incloure les dades a què es refereix l’article 86.2.sisena 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i, a més:

a) La superfície anual executada, per una persona beneficiària, de cadascuna de les 
accions subvencionables.

b) Les varietats utilitzades en les noves plantacions i en els plans de reconversió.
c) La maquinària agrícola i els equips específics subvencionats.

2. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris pot sol·licitar dels òrgans 
competents de la comunitat autònoma la informació necessària que permeti conèixer la 
situació de l’acompliment del programa. A aquests efectes, s’han d’establir els mecanismes 
apropiats de coordinació.

Article 47. Seguiment i control de les ajudes.

L’autoritat competent ha de fer actuacions de seguiment i control de les ajudes 
concedides a l’empara d’aquest Reial decret, sense perjudici de les que correspongui fer 
per l’aplicació de la normativa general vigent en matèria de subvencions.

Article 48. Règim jurídic.

En tot el que no preveu aquest Reial decret, és aplicable el que disposen la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, i el seu Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de 
desembre de 2013.

Disposició transitòria única. Termini per a 2019.

En l’exercici 2019, el termini que preveu l’article 40.2 és l’1 d’agost de 2019.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 714/2010, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les 
bases reguladores de les subvencions estatals destinades al sector del llúpol.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per fixar anualment, en cas 
necessari, l’import màxim subvencionable per explotació, dins del marc que preveu la 
normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes de minimis en el sector agrari, i per 
modificar el termini màxim de presentació de les sol·licituds.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 d’abril de 2019.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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