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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
1912 Ordre APA/101/2020, de 6 de febrer, per la qual es modifica l’annex del Reial 

decret 930/2017, de 27 d’octubre, pel qual es regula el règim d’ajudes a 
l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i es modifica el Reial 
decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació 
de les explotacions apícoles.

El 31 d’octubre de 2017 es va publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el Reial 
decret 930/2017, de 27 d’octubre, pel qual es regula el règim d’ajudes a l’apicultura en el 
marc dels programes nacionals anuals, i es modifica el Reial decret 209/2002, de 22 de 
febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles.

Després de l’aprovació, mitjançant la Decisió d’execució (UE) 2019/974 de la Comissió, 
de 12 de juny de 2019, per la qual s’aproven els programes nacionals de millora de la 
producció i la comercialització de productes apícoles presentats pels estats membres en 
virtut del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del nou 
Programa nacional d’ajudes a la millora de la producció i comercialització de productes 
apícoles (a Espanya també denominat Pla nacional apícola per al trienni 2020-2022), és 
necessari dur a terme uns canvis concrets a l’annex del Reial decret 930/2017, de 27 
d’octubre, que recull la informació que han de comunicar les comunitats autònomes sobre 
l’execució del programa apícola en el seu àmbit territorial, relatius als indicadors de 
rendiment de les ajudes. El Pla està disponible a la direcció https://www.mapa.gob.es/es/
ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/apicola/pna.
aspx, d’aquest Ministeri, i a la pàgina web de la Comissió Europea (https://ec.europa.eu/
info/food-farming-fisheries/animals-and-animal-products/animal-products/honey/apiculture/
programmes en).

Així, la modificació de l’annex del Reial decret 930/2017, de 27 d’octubre, és necessària 
per tal d’adequar-ne el contingut al de l’annex 8 del Pla nacional apícola per al trienni 
2020-2022, relatiu a la informació que han de comunicar les comunitats autònomes pel 
que fa a l’execució del programa apícola en el seu àmbit territorial, relacionada amb els 
indicadors de rendiment de les ajudes, a causa de la introducció de novetats en aquests 
indicadors respecte a l’anterior període 2017-2019. Així, els nous indicadors, proposats per 
aquest Ministeri a la Comissió Europea i que han estat aprovats per aquesta, són 
necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions compromeses amb la Comissió 
Europea que assumeix el Pla esmentat.

El Reial decret 930/2017, de 27 d’octubre, faculta, en la seva disposició final tercera, 
el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per adaptar-ne l’annex a les modificacions 
que aprovi la Comissió Europea en futurs plans posteriors a 2019, o en la normativa de la 
Unió Europea.

El present règim d’ajudes s’ajusta al que disposen el Reglament d’execució (UE) 
2015/1368 de la Comissió, de 6 d’agost de 2015, pel qual s’estableixen les disposicions 
d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel 
que fa a les ajudes al sector de l’apicultura i el Reglament delegat (UE) 2015/1366 de la 
Comissió, d’11 de maig de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les ajudes al sector de l’apicultura, que 
estableixen les disposicions d’aplicació dels programes nacionals apícoles així com els 
aspectes relatius al seu finançament.

Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació, que preveu l’article 129.1 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Així, sobre els principis de necessitat i eficàcia, la norma està justificada 
basant-se en el fet que les comunitats autònomes han de comunicar determinada 
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informació sobre els indicadors d’ajudes, a fi que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació disposi de la informació corresponent a aquest efecte. L’adequació al principi 
de proporcionalitat es compleix, atès que la present norma conté la regulació imprescindible 
per atendre la necessitat, abans esmentada, d’aplicar una petita modificació derivada del 
Pla nacional apícola per al trienni 2020-2022, aprovat per la Comissió Europea. D’altra 
banda, la norma contribueix a reforçar el principi de seguretat jurídica, en atenció als 
destinataris de les ajudes. Sobre el principi de transparència, es compleix per la participació 
oferta als destinataris potencials en l’elaboració de la norma, mitjançant l’audiència i 
informació públiques feta a través de la pàgina web del Departament, a través de la 
consulta directa a les comunitats autònomes, i mitjançant la consulta directa a les principals 
entitats representatives dels interessos dels sectors afectats, i pel fet que la norma defineix 
clarament els seus objectius. Finalment, l’adequació al principi d’eficiència es deriva del fet 
que aquesta Ordre no comporta la imposició de càrregues administratives.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica.

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

Així mateix, n’han emès els informes preceptius, d’acord amb el que preveu 
l’article 17.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Advocacia 
de l’Estat i la Intervenció Delegada, en el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 930/2017, de 27 d’octubre, pel qual es regula 
el règim d’ajudes a l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i es 
modifica el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes 
d’ordenació de les explotacions apícoles.

L’annex del Reial decret 930/2017, de 27 d’octubre, pel qual es regula el règim d’ajudes 
a l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i es modifica el Reial decret 
209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions 
apícoles, se substitueix pel següent:

«ANNEX

Informació que han de comunicar les comunitats autònomes sobre 
l’execució del programa apícola en el seu àmbit territorial

I. Balanç del pla de control d’ajudes a l’apicultura

1. Incidències del control administratiu:

Nombre de sol·licituds controlades.
Percentatge de sol·licituds amb irregularitats.
Nombre i tipus d’irregularitats detectades.
Accions empreses.

2. Incidències del control «in situ»:

2.1 Control aleatori:

Nombre de sol·licituds controlades.
Percentatge de sol·licituds amb irregularitats.
Nombre i tipus d’irregularitats detectades.
Accions empreses.

2.2 Incidències del control dirigit:
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Nombre de sol·licituds controlades.
Percentatge de sol·licituds amb irregularitats.
Nombre i tipus d’irregularitats detectades.
Accions empreses.

II. Indicadors de rendiment per a les mesures apícoles

1. Assistència tècnica:

1.1 Nombre de cursos finançats.
1.2 Nombre de documents tècnics publicats.
1.3 Nombre d’apicultors que van rebre formació.
1.4 Ràtio de tècnics contractats per rusc o per apicultor.

2. Lluita contra la varroasi i altres agressors:

2.1 Nombre de tractaments de varroa finançats.
2.2 Ràtio de tractaments de varroa finançats per explotació.
2.3 Cost mitjà del tractament davant de varroa per rusc.
2.4 Nombre d’intervencions finançades davant d’altres agressors i malalties.
2.5 Nombre i tipus de productes utilitzats per a la sobrealimentació d’abelles.
2.6 Nombre de tractaments de purificació de cera subvencionats.

3. Racionalització de la transhumància:

3.1 Nombre d’apicultors finançats (indicant l’abast en ruscos i el percentatge 
sobre el total d’apicultors registrats).

3.2 Nombre d’apicultors que es van beneficiar de la compra d’equipament.
3.3 Cost mitjà de la inversió finançada.
3.4 Nombre d’apicultors que van incorporar marges florals.
3.5 Nombre de quotes d’assegurança finançades (calculades per apicultor i 

nombre total de ruscos).

4. Suport a laboratoris d’anàlisi:

4.1 Nombre i tipus d’anàlisi d’acord amb la directiva de la mel.
4.2 Nombre i tipus d’altres anàlisis en mel finançats.
4.3 Nombre d’anàlisis efectuades en altres productes.
4.4 Nombre d’anàlisis de residus en cera.

5. Repoblació:

5.1 Nombre d’apicultors finançats.
5.2 Nombre d’apicultors venedors de material reproductiu que han rebut 

suport.
5.3 Cost mitjà de la compra de reines.

6. Seguiment de mercat:

6.1 Nombre d’estudis de mercat finançats.
6.2 Nombre de documents tècnics publicats.

7. Millora de la qualitat:

7.1 Nombre de tècnics de comercialització contractats.
7.2 Ràtio de tècnics contractats (en ruscos).
7.3 Nombre de figures de qualitat desenvolupades.
7.4 Cost mitjà de les inversions en matèria d’envasament i comercialització.
7.5 Nombre d’actuacions de promoció finançades.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de febrer de 2020.– El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis 
Planas Puchades.
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