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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
5899 Reial decret 558/2020, de 9 de juny, pel qual es modifiquen diferents reials 

decrets que estableixen la normativa bàsica de desplegament de reglaments 
de la Unió Europea en matèria de fruites i hortalisses i vitivinicultura.

Els sectors de fruites i hortalisses i vitivinícola constitueixen un element essencial tant 
en l’activitat agrària nacional com en la provisió de béns públics en el medi rural, i la seva 
regulació està fortament afectada per la normativa europea en la matèria.

El Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el 
funcionament de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses, té com 
a objecte establir la normativa bàsica per a l’aplicació a Espanya de la reglamentació de la 
Unió Europea en la matèria esmentada.

Mitjançant el Reial decret 1179/2018, de 21 de setembre, pel qual es regulen els fons 
i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses, 
s’ha establert la normativa bàsica per a l’aplicació a Espanya de la reglamentació de la 
Unió Europea en la matèria esmentada.

El Reial decret 1338/2018, de 29 d’octubre, pel qual es regula el potencial de producció 
vitícola, estableix la normativa bàsica per regular el sistema d’autoritzacions de plantacions 
de vinya, el potencial productiu vitícola i la classificació de varietats de raïm de vinificació 
autoritzades.

Amb el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del 
programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, s’ha aprovat la normativa 
bàsica aplicable a les mesures recollides al programa de suport al sector vitivinícola 
espanyol 2019-2023, presentat pel Regne d’Espanya davant la Comissió Europea de 
conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de 
mercats dels productes agraris, pel que fa als programes de suport en el sector vitivinícola, 
en línies d’actuació diferenciades, destinades, entre d’altres, a les mesures de promoció 
en tercers països, la reestructuració de vinya i inversions que necessiten una flexibilització 
de la normativa actual.

L’escenari actual d’estat d’alarma, declarat per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19, fa necessària l’adaptació dels reials decrets esmentats anteriorment per 
adequar-los a les circumstàncies especials que es donen en l’actualitat, i a les noves 
previsions que possibilita el Reglament d’execució (UE) 2020/532 de la Comissió, de 16 
d’abril de 2020, que estableix excepcions, per a l’any 2020, als reglaments d’execució (UE) 
núm. 809/2014, (UE) núm. 180/2014, (UE) núm. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, 
(UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240, pel que fa a determinats 
controls administratius i sobre el terreny aplicables en el marc de la política agrícola 
comuna; i el Reglament Delegat (UE) 2020/592 de la Comissió, de 30 d’abril de 2020, pel 
qual s’estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions 
a determinades disposicions del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell per fer front a la pertorbació del mercat causada per la pandèmia de 
la COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com 
mesures connexes.

Així mateix, l’aprovació del Reglament d’execució (UE) 2020/601 de la Comissió, de 30 
d’abril de 2020, sobre mesures d’emergència per les quals s’estableixen excepcions als 
articles 62 i 66 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa a la validesa de les autoritzacions per a plantacions de vinya i a l’arrabassada 
en cas de replantació anticipada, obliga a modificar la normativa nacional de desplegament. 
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En altres ocasions s’ha fet ús de potestats que atorgava ja el dret vigent de la Unió Europea 
i s’ha examinat el dret intern espanyol perquè l’esforç d’adaptació dels quatre reials decrets 
a la situació actual fos considerada globalment i flexibilitzada al màxim possible i de 
manera coordinada amb els altres esforços.

Així, al Reial decret 532/2107, de 26 de maig, és necessari modificar determinats terminis 
de comunicacions que han de portar a terme les organitzacions de productors.

Al Reial decret 1179/2018, de 21 de setembre, és necessari flexibilitzar les condicions 
perquè les organitzacions de productors puguin modificar els seus programes operatius 
amb la finalitat d’adaptar-los a la situació actual. Així mateix, amb la finalitat d’obtenir una 
eficàcia més gran en l’execució dels fons operatius de les organitzacions de productors del 
sector de fruites i hortalisses, una competitivitat més gran i contribuir a l’equilibri entre 
l’oferta i la demanda en determinats sectors, és necessari efectuar alguns ajustos tècnics 
al text de la norma esmentada. I és necessari fer la correcció d’algunes errades 
identificades i actualitzar el text.

Pel que fa al règim d’autoritzacions de vinya, s’han originat retards i dificultats en 
l’execució dels procediments establerts per a la seva aplicació a Espanya, i els viticultors 
tenen dificultats per efectuar les tasques del conreu de la vinya, per la qual cosa és 
necessari modificar algunes disposicions del Reial decret 1338/2018, de 29 d’octubre, que 
permetin adaptar el sistema a aquesta situació, i facilitar la gestió de les administracions i 
evitar que els ciutadans vegin minvats els seus drets.

En conseqüència, amb aquesta modificació s’endarrereixen els terminis dels articles 9.6, 
11.3 i 14.6. Així mateix, es modifiquen l’apartat 5 de l’article 14 per donar la possibilitat a les 
comunitats autònomes de fer les comprovacions en camp de les arrabassades després de 
la notificació de la resolució i l’apartat 6 del mateix article, per permetre que es puguin 
notificar les resolucions d’arrabassada de la campanya 2019/2020 després del 31 de juliol 
de 2020 retrotraient-ne l’efectivitat al 31 de juliol de 2020.

En aplicació del Reglament d’execució (UE) 2020/601, es modifiquen els articles 11.6, 
16.1 i 19.4. I per les mateixes raons que justifiquen les modificacions derivades del 
Reglament esmentat és necessari afegir un tercer apartat a l’article 20 per poder ampliar 
la caducitat dels drets de replantació que caduquin en la campanya 2019/2020.

Als articles 7.7, 11.5 i 18.7 s’han corregit errors d’omissió involuntària d’informació en 
redactar el Reial decret 536/2019, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Reial 
decret 1338/2018, de 29 d’octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, 
i es modifica la disposició final segona per aclarir-ne la redacció.

Finalment, és necessari modificar el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, ja que 
en l’escenari actual derivat de la crisi ocasionada per la COVID-19 s’ha vist paralitzada 
l’execució de determinades operacions, per la qual cosa es pretén flexibilitzar determinats 
articles per donar cabuda per força major i aportar més seguretat jurídica a les entitats 
gestores de les diferents mesures a l’hora de resoldre expedients, a més de facilitar l’accés 
a l’ajuda als viticultors que han vist paralitzada la seva activitat com a conseqüència de 
l’estat d’alarma.

Així, en la mesura de promoció, se simplifiquen els trams de finançament en funció del 
grau d’execució dels programes, establert a l’article 13. A més, s’afegeix a l’annex VIII la 
possibilitat, davant una causa de força major, d’ajustar el percentatge de costos de 
personal al límit aprovat. Finalment, es preveu que els canvis introduïts s’apliquin a les 
sol·licituds presentades abans del 15 de gener de 2019. Així mateix, es flexibilitza el règim 
dels articles 9.2, 11.3 i 15.5, així com l’annex VI, amb la mateixa finalitat.

Per a la mesura de reestructuració de vinya es flexibilitza el termini de tramesa de 
necessitats financeres per al 2021 per part de les comunitats autònomes, es preveu la 
possibilitat d’ampliació d’operacions tant anuals com biennals, i es pot prorrogar un any més 
fins a la seva finalització i no veure’s afectades per les penalitzacions que estableixen els 
articles 28, 38 i 39, mitjançant la introducció de l’excepció per causa de la força major.

Pel que fa a la mesura d’inversions s’introdueixen excepcions als articles 64 i 73, així 
com a l’annex XXIII, aplicables, novament, a les causes de força major o circumstàncies 
excepcionals en el màxim d’exercicis FEAGA de suport a les operacions, el percentatge 
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mínim de l’import dels conceptes de despesa aprovats inclosos en el primer exercici i el 
mínim de la inversió subvencionable per poder percebre ajuda per part del beneficiari. 
D’altra banda, s’introdueix una modificació a l’article 68.5 orientada a aconseguir un 
seguiment millor de la utilització dels fons, a fi de millorar l’execució de la mesura. Així 
mateix, es modifica la disposició transitòria tercera perquè les modificacions introduïdes 
als articles 64 i 73 siguin aplicables, per ser favorables al beneficiari, a les sol·licituds 
presentades abans de l’1 de febrer de 2019.

Es preveuen, mitjançant les corresponents noves disposicions addicionals quarta a 
sisena, l’aplicació de les necessàries previsions de força major, en la disposició addicional 
setena les comunicacions dels organismes pagadors al Fons Espanyol de Garantia Agrària, 
OA, i en la vuitena el finançament excepcional de la mesura de reestructuració i reconversió 
de vinyes en relació amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Finalment, 
s’afegeixen les disposicions tercera, novena i desena, relatives a la modificació d’una sèrie 
de terminis, la intensitat d’ajuda aplicable en la tercera convocatòria d’aquesta mesura i la 
introducció de flexibilitat addicional en les modificacions, respectivament, com a 
conseqüència de les dificultats ocasionades per la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
No obstant això, l’aplicació d’algunes modificacions del Reial decret 1363/2018, de 2 de 
novembre, que es basen en el reglament delegat de la Comissió que deroga, només per a 
l’any 2020, el Reglament delegat de la Comissió (UE) 2017/891 respecte al sector de fruites 
i hortalisses i el Reglament delegat de la Comissió (UE) 2016/1149 respecte al sector del vi, 
en relació amb la pandèmia provocada per la COVID-19, ha de quedar condicionada a la 
publicació d’aquell.

Es modifica l’article 89, relatiu a l’aplicació de sancions quan hi ha causes de força 
major, i s’inclouen, en tres disposicions addicionals, una referència al règim normatiu 
aplicable a la realització dels controls sobre el terreny en l’exercici FEAGA 2020, es precisa 
que correspon al beneficiari aportar una prova documental irrefutable per a l’acolliment a 
una causa de força major i es declara la crisi sanitària com a conseqüència de la COVID-19 
com a causa de força major.

I s’especifica el règim d’aplicació retroactiva de les previsions d’aquest Reial decret pel 
que fa als articles primer, segon i quart.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb l’habilitació que preveu la disposició final 
primera de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, i en aplicació de la normativa de la Unió Europea, 
especialment el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013.

La regulació que conté aquesta norma 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. En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que es tracta de 
l’instrument més adequat per garantir que la normativa s’aplica d’una manera homogènia 
a tot el territori nacional, la qual cosa garanteix l’interès general, i de manera adequada a 
la situació derivada de la declaració de l’estat d’alarma. També s’adequa al principi de 
proporcionalitat, atès que no hi ha cap altra alternativa que imposi menys obligacions als 
destinataris. Quant als principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, aquesta 
norma s’hi adequa atès que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha procurat 
la participació de les parts interessades, i s’han reduït càrregues administratives i s’ha 
simplificat el compliment de les exigències normatives als particulars.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposen 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, i la regla 10a de l’article 149.1 
de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de comerç 
exterior, en les modificacions operades respecte de la secció primera del capítol II del Reial 
decret 1363/2018, de 2 de novembre.

En virtut de tot 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 9 de 
juny de 2020,
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DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen 
el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de 
fruites i hortalisses.

S’afegeix una nova disposició addicional única al Reial decret 532/2017, de 26 de 
maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de 
productors del sector de fruites i hortalisses, amb la redacció següent:

«Disposició addicional única. Regles especials per al 2020.

1. No obstant el que disposa l’apartat 1 de l’article 21, l’any 2020 la informació 
es pot trametre fins a un mes després de l’últim dia en què estigui en vigor el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març.

2. L’any 2020 no s’apliquen els controls que estableixen les lletres b) i c) de 
l’apartat 1 de l’article 24.»

Article segon. Modificació del Reial decret 1179/2018, de 21 de setembre, pel qual es 
regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector 
de fruites i hortalisses.

El Reial decret 1179/2018, de 21 de setembre, pel qual es regulen els fons i programes 
operatius de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses, queda 
modificat de la manera següent:

U. L’article 9.4 queda modificat de la manera següent:

«4. En virtut de l’article 29 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891 de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, no es poden incloure actuacions de la mesura 1 
de l’annex IV d’aquest Reial decret en els programes operatius que comportin un 
increment de la producció de préssec, nectarina, paraguaià, nectarina plana i 
préssec pla.

Així mateix, durant les anualitats 2020 i 2021 no es poden incloure actuacions 
de la mesura 1 de l’annex IV d’aquest Reial decret en els programes operatius que 
comportin un increment de la producció de taronja, clementina, mandarina, satsuma 
i llimona. No obstant això, de manera motivada, l’autoritat competent pot fer 
excepcions per àmbits geogràfics, productes o varietats a aquesta prohibició. Per a 
això han de trametre un certificat a la Direcció General de Produccions i Mercats 
Agraris que justifiqui que per als productes o varietats exceptuades no es 
requereixen mesures excepcionals.»

Dos. L’article 16 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«1. Com a aplicació de l’article 34.2 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891, 
durant l’any en curs, les organitzacions de productors o associacions d’organitzacions 
de productors poden efectuar un màxim d’una comunicació de modificacions cada 
dos mesos naturals comptats des del començament de l’anualitat, excepte les que 
estableixen les lletres j) i k) de l’apartat 2 d’aquest article, que afectin l’anualitat del 
programa esmentada, sempre que es compleixin les condicions que estableix 
l’apartat 3 d’aquest article i que el fons operatiu resultant sigui com a mínim el 60% 
de l’aprovat inicialment i com a màxim el 125% de l’aprovat inicialment.

No obstant això, en l’anualitat 2020 no s’ha de tenir en compte la limitació de 
fer una modificació cada dos mesos, i es poden efectuar fins a sis modificacions 
fins al 25 de novembre, excepte les que estableixen les lletres j) i k) de l’apartat 2 
d’aquest article.
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Si l’òrgan competent de la comunitat autònoma així ho estableix, aquesta 
comunicació bimestral de modificacions s’ha d’efectuar a través de l’aplicació 
«Gestió de programes operatius» del Fons Espanyol de Garantia Agrària i pot ser 
acumulativa. També són vàlides altres aplicacions creades a aquest efecte per les 
comunitats autònomes.»

b) La lletra i) de l’apartat 2 queda redactada de la manera següent:

«i) Inclusió i supressió d’inversions o conceptes de despeses dins del marc 
d’actuacions aprovades per a l’anualitat en qüestió de la qual se sol·licita aquesta 
modificació. No es considera modificació el canvi de les característiques tècniques 
d’una determinada inversió, però sí que es considera modificació el canvi de finalitat 
d’una inversió.

No obstant això, en l’anualitat 2020 es pot admetre la inclusió i la supressió 
d’inversions o conceptes de despeses fins i tot dins del marc d’actuacions que no 
estiguin aprovades per a l’anualitat en qüestió de la qual se sol·licita aquesta 
modificació.»

c) L’apartat 3 queda redactat de la manera següent:

«3. Les modificacions contingudes a les lletres a), b), c), g) i i) de l’apartat 
anterior que impliquin la supressió d’inversions o conceptes de despesa, o a la 
lletra d) que impliquin variacions a la baixa, es poden dur a terme sense cap 
autorització prèvia, sempre que l’organització de productors les comuniqui a l’òrgan 
competent a tot estirar juntament amb la comunicació bimestral que estableix el 
primer paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article. En l’anualitat 2020 també es poden 
efectuar sense autorització prèvia les modificacions de la lletra d), fins i tot encara 
que impliquin variacions a l’alça.

Les modificacions recollides a la lletra i) de l’apartat anterior que impliquin la 
inclusió de noves inversions o conceptes de despesa, i a la lletra d) que impliquin 
variacions a l’alça, així com a les lletres e), f), h), j), k), l) i m) del mateix apartat, 
necessiten l’aprovació prèvia de l’òrgan competent, i, per tant, se n’ha de sol·licitar 
l’aprovació abans de la seva execució, per a la qual cosa s’admet el fax o qualsevol 
mitjà electrònic, i s’han d’especificar, si s’escau, les accions el pressupost de les 
quals es pugui veure reduït. No obstant això, per a l’anualitat 2020 les modificacions 
recollides a la lletra j) es poden efectuar sense autorització prèvia.

Les modificacions que recull la lletra i), una vegada s’hagin aprovat, no poden 
ser objecte d’una nova modificació d’inclusió o supressió durant l’anualitat en curs. 
No obstant això, durant l’anualitat 2020 no és aplicable aquest paràgraf.»

Tres. L’article 17.2 queda redactat de la manera següent:

«2. En el cas de les modificacions durant l’any en curs que exigeixin una 
autorització prèvia, la decisió s’ha d’adoptar dins dels deu dies hàbils següents a la 
recepció de la sol·licitud. L’absència d’aquesta decisió implica que queda aprovada, 
sempre que es compleixi el que disposa l’article 16 d’aquest Reial decret i que:

a) L’import del fons operatiu després de la introducció de totes les modificacions 
presentades no superi un 25 per cent de l’aprovat inicialment.

b) Es respectin els límits que estableix l’article 34 del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

c) El fons operatiu resultant sigui igual o superior al 60 per cent aprovat 
inicialment, en virtut de la lletra c) de l’article 34.2 del Reglament delegat (UE) 
núm. 2017/891.

d) Les noves inversions, conceptes de despeses, accions o actuacions 
introduïdes siguin elegibles d’acord amb el que recull l’annex IV d’aquest Reial 
decret i del Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.
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No obstant això, per a l’anualitat 2020, el fons operatiu resultant de les 
modificacions de l’any en curs pot ser igual o superior al 30 per cent aprovat 
inicialment, sempre que es mantinguin els objectius del programa operatiu. 
Aquesta disminució de percentatge afecta el que disposa la lletra c) de l’apartat 2 
de l’article 13 i els percentatges mínims que estableixen els apartats 1 i 2, lletra a), 
de l’article 16. A més, les sol·licituds de modificació de l’anualitat en curs s’han 
d’acompanyar d’una declaració responsable i han d’estar condicionades a 
completar els requisits establerts un cop finalitzat l’estat d’alarma, en particular els 
que indica l’annex VII.»

Quatre. La lletra a) de l’apartat 2 de l’article 25 queda redactada de la manera 
següent:

«a) Una memòria d’actuació justificativa sobre el compliment del programa 
operatiu executat respecte a l’aprovat per l’òrgan competent que inclogui un quadre 
comparatiu entre les activitats dutes a terme i les aprovades i un informe sobre els 
objectius aconseguits amb la seva execució tal com estableixen l’article 21 del 
Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892 de la Comissió, de 13 de març de 2017, 
i l’article 31.1 d’aquest Reial decret.

L’informe esmentat s’ha d’acompanyar de l’annex II del Reglament d’execució 
(UE) núm. 2017/892 de la Comissió, de 13 de març de 2017, emplenat i que 
reflecteixi la situació de l’entitat al final del programa operatiu a través del 
sistema informàtic que defineix l’article 23 del Reial decret 532/2017, de 26 de 
maig.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 31 queda redactat de la manera següent:

«1. A l’efecte de trametre a la Comissió la informació que estableix l’article 21 del 
Reglament d’execució (UE) núm. 2017/892 de la Comissió, de 13 de març de 2017, 
les organitzacions de productors han d’introduir en el sistema informàtic que defineix 
l’article 23 del Reial decret 532/2017, de 26 de maig, entre l’1 de gener i el 15 de 
febrer de cada any, la informació relativa als indicadors financers i d’execució i de 
resultat i impacte sol·licitats per aquest sistema.

La informació a què es refereix l’article 4.1.a) del Reglament d’execució 
(UE) 2017/892 s’ha d’introduir en aquest sistema informàtic entre l’1 i el 15 de 
setembre de l’any de presentació del programa operatiu.»

Sis. S’afegeix una nova disposició addicional única, amb la redacció següent:

«Disposició addicional única. Regles especials per al 2020.

1. L’any 2020 el termini de presentació que preveu l’article 8 s’endarrereix fins 
al 15 d’octubre.

2. Com a excepció per al programa operatiu 2020 els trams de finançament 
que preveu l’article 13.2 es poden modificar a l’alça. Així mateix, es pot reduir el 
nombre d’anys de finançament d’una inversió o fins i tot deixar de diferir-la.

3. Les decisions, establertes a l’article 9.2.b) i altres articles concordants 
d’aquest Reial decret, que hagi de prendre l’assemblea general de l’entitat o 
l’òrgan equivalent de la secció, si l’entitat està organitzada en seccions, o l’òrgan 
equivalent segons la personalitat jurídica de l’organització de productors o 
l’associació d’organitzacions de productors durant el temps que estigui en vigor 
l’estat d’alarma o altres mesures o recomanacions de distanciament social que 
s’estableixin, i que impedeixin la celebració d’assemblees generals, les pot aprovar 
el consell rector de l’entitat o una comissió equivalent en cas que l’organització de 
productors sigui una secció, o l’òrgan en què l’assemblea general hagi delegat 
aquesta funció, condicionades a la ratificació posterior per part de l’assemblea 
general o l’òrgan equivalent.»
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Set. S’afegeix una nova disposició transitòria quarta, amb el contingut següent:

«Disposició transitòria quarta. Limitacions percentuals de les mesures dels 
programes operatius durant l’anualitat 2020 dels programes operatius.

Excepcionalment en l’anualitat 2020 no són aplicables els percentatges que 
limiten la despesa per a cada una de les mesures subvencionables en el marc dels 
programes operatius, establerts a l’annex IV, ni per a les actuacions número 2.2.1, 
3.2.3, 3.1.4 i 7.19, recollides a l’annex IV esmentat.»

Vuit. S’afegeix una nova disposició transitòria cinquena, amb el contingut següent:

«Disposició transitòria cinquena. Aplicació dels nous imports d’ajuda dels annexos V 
i VI d’aquest Reial decret per a les organitzacions de productors no adaptades a 
la reglamentació en vigor.

Els nous imports que estableixen els annexos V i VI d’aquest Reial decret també 
s’apliquen a les organitzacions de productors que van optar per l’opció a) de la 
disposició transitòria primera d’aquest Reial decret.»

Nou. L’annex IV queda modificat de la manera següent:

a) Les files 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 i 1.2.2 del quadre de l’apartat 1, mesura dirigida a 
planificar la producció, queden redactades de la manera següent:

1.1.5 Hivernacles i altres sistemes de conreu protegit. (1.1.5)

• Construcció d’hivernacles: plàstics, estructures de subjecció 
de la coberta, utilització de substrat reciclable.
• Millora d’hivernacles: plàstics, instal·lació de dobles portes, 
doble sostre, finestres zenitals, equipament d’emissió de CO2, 
generadors, sistemes de calefacció i aprofitament de CO2, 
sistemes de reg, refrigeració, túnels, petits túnels, 
sublimadors, tendals d’ombra, etc.

– No són subvencionables les estructures que segons el 
parer de l’autoritat competent es puguin considerar obsoletes, 
ni noves ni de substitució.

1.1.6 Construccions auxiliars. (1.1.6) • Vies d’accés a les 
explotacions, magatzems en camp, magatzems d’entrades, 
casetes per a reg, casetes de pesatge, etc.

– La dimensió de les construccions auxiliars ha de ser 
proporcional a l’ús relacionat exclusivament amb l’activitat de 
l’OP. Les vies d’accés s’han de dimensionar en funció del 
trànsit que hagin de suportar derivat d’aquesta activitat.
– Els magatzems han de tenir una capacitat proporcional a 
l’activitat que porti a terme en camp l’OP o els seus socis.

1.1.8 Planters. (1.1.8) – La titularitat del planter ha d’estar a nom de l’organització 
de productors.

1.2.2 Vehicles. (1.2.2)

• Vehicles per a:

○  El transport intern de producte de l’OP.
○  L’accés a les explotacions.

– Els vehicles per a transport intern s’han d’utilitzar 
exclusivament per a aquesta finalitat. El titular dels vehicles és 
l’organització de productors i han de portar marcat l’anagrama 
de l’esmentada organització de productors.
– Els vehicles per a accés a les explotacions són d’ús 
exclusiu per al personal qualificat al servei de l’OP en la 
realització de les activitats d’aquesta. El titular dels vehicles 
ha de ser l’organització de productors.
– Els vehicles es poden finançar mitjançant arrendament 
financer. En aquest cas, no són subvencionables les 
despeses que recull l’apartat 12 d).
– L’import d’ajuda per a l’adquisició dels vehicles s’ha de 
determinar d’acord amb la contribució als objectius del 
programa operatiu.

b) En les condicions de subvencionalitat de les accions 6.1 «Retirades» i 6.2 
«Recol·lecció en verd i no recol·lecció», se substitueix la referència a la Circular 34/2016 
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del FEGA per la referència a la Circular de coordinació del FEGA 22/2019 «Normes de 
coordinació dels procediments de gestió de crisi dels programes operatius de les 
organitzacions de productors de fruites i hortalisses».

c) La descripció de l’acció 7.27 queda redactada de la manera següent:

«7.27 Utilització de cobertes vegetals en conreus fruiters com a alternativa al 
maneig convencional (7.27.1)»

Deu. A la taula de l’annex V s’inclouen les files següents:

«Producte
Import d’ajuda (€/100 kg)

Distribució gratuïta

Mora. 260,04

Papaia. 32,38

Onze. L’annex VI queda modificat de la manera següent:

a) A la taula 1 de la part B) s’inclouen les columnes següents i una nota al peu de la 
taula:

«Setmanes 
després de la 

plantació*
Nabiu *** Gerd *** Mora ***

1 0,02 0,001 0,16

2 0,03 0,01 0,43

3 0,05 0,11 0,49

4 0,12 0,14 0,41

5 0,17 0,26 0,46

6 0,29 0,35 0,55

7 0,44 0,69 0,73

8 0,55 1,01 0,77

9 0,77 1,50 1,01

10 0,96 2,49 1,30

11 1,15 3,40 1,42

12 1,32 4,60 1,62

13 1,45 5,77 1,61

14 1,61 5,63 1,60

15 1,66 7,34 1,43

16 1,59 9,29 1,52

17 1,91 10,01 1,45

18 1,80 9,46 1,40

19 1,55 10,48 1,25

20 1,56 10,55 1,42

21 1,85 7,93 1,19
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«Setmanes 
després de la 

plantació*
Nabiu *** Gerd *** Mora ***

22 2,03 5,24 1,38

23 2,34 3,27 1,42

24 2,41 0,46 1,37

25 2,72 0 1,28

26 2,96 0 1,50

27 3,02 0 1,70

28 3,91 0 1,49

29 3,88 0 1,60

30 4,62 0 1,75

31 5,29 0 1,55

32 5,63 0 1,61

33 6,20 0 1,64

34 5,82 0 1,51

35 4,96 0 1,60

36 5,08 0 1,74

37 4,77 0 1,80

38 4,72 0 3,18

39 3,39 0 4,79

40 2,85 0 5,82

41 1,13 0 7,65

42 0,41 0 8,31

43 0 0 6,67

44 0 0 5,19

45 0 0 3,59

46 0 0 2,81

47 0 0 1,89

48 0 0 1,26

49 0 0 0,56

50 0 0 0,39

51 0 0 0,30

52 0 0 0,29

53 0 0 0,17

*** Per al nabiu, el gerd i la mora, setmanes des de la primera recol·lecció.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 163  Dimecres 10 de juny de 2020  Secc. I. Pàg. 10

b) A la taula 2 de la part B) s’inclouen les files següents:

Compensació (€/ha)

Secà Regadiu aire lliure Regadiu protegit

Nabiu. - - 16.010

Gerd. - - 16.373

Mora. - - 15.920

Article tercer. Modificació del Reial decret 1338/2018, de 29 d’octubre, pel qual es regula 
el potencial de producció vitícola.

El Reial decret 1338/2018, de 29 d’octubre, pel qual es regula el potencial de producció 
vitícola, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 7.7 queda redactat de la manera següent:

«7. Les limitacions que s’adoptin com a conseqüència de les recomanacions 
presentades pels consells reguladors de les DOP supraautonòmiques acceptades 
en virtut de l’apartat 4, i la decisió adoptada per a la resta, mitjançant una resolució 
de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, s’han de publicar al “Butlletí Oficial de l’Estat” abans del 30 de 
desembre de l’any de presentació de les recomanacions mitjançant una resolució de 
la Direcció General esmentada i són aplicables des del dia en què es publiquin.

Igualment, mitjançant la resolució esmentada s’han de fer públiques les 
decisions adoptades per les comunitats autònomes respecte de les recomanacions 
que preveu l’apartat 3.b), que són aplicables igualment des que es publiqui la 
resolució al “Butlletí Oficial de l’Estat”.»

Dos. L’article 9.6 queda redactat de la manera següent:

«6. L’autoritat competent de la comunitat autònoma ha de trametre al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans de l’1 de juny de cada any, la llista de 
sol·licituds admissibles classificades per ordre de puntuació, en funció del grau de 
compliment dels criteris de prioritat que estableix l’article 10 i tal com estableix 
l’annex III. A més, la comunitat autònoma ha d’indicar l’ordre de preferència de cada 
recinte SIGPAC de la superfície admissible indicat en la sol·licitud d’acord amb 
l’apartat 4. La informació mínima que han d’enviar les comunitats es correspon amb 
la que recull l’annex IV. Excepcionalment per al 2020, a causa de l’aplicació del 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, la llista de sol·licituds admissibles 
classificades es pot enviar no més tard de l’1 de juliol de 2020.»

Tres. A l’article 11, els apartats 3, 5 i 6 queden redactats de la manera següent:

«3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de trametre a les 
comunitats autònomes, no més tard de l’1 de juliol, les sol·licituds per a les quals es 
poden concedir autoritzacions i la superfície per la qual es pot concedir l’autorització. 
Excepcionalment per al 2020, a causa de l’aplicació del Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, les sol·licituds i la superfície a concedir es poden trametre no més 
tard del 15 de juliol de 2020. Les comunitats autònomes han de resoldre les 
sol·licituds i notificar les autoritzacions concedides als sol·licitants abans de l’1 
d’agost de cada any. En cas que no s’hagi dictat i notificat la resolució corresponent 
transcorregut el termini esmentat, els sol·licitants poden entendre desestimades les 
seves sol·licituds per silenci negatiu.»

«5. Els sol·licitants als quals es concedeixi una autorització per menys del 50% 
de la superfície admissible total de la seva sol·licitud poden renunciar en la seva 
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totalitat el mes següent a la data de la notificació de la resolució. Les comunitats 
autònomes han de comunicar a la Direcció General de Produccions i Mercats 
Agraris abans de l’1 d’octubre de cada any la informació sobre superfície objecte de 
renúncia a què es refereix aquest paràgraf i han d’indicar la regió i la zona de 
producció on està ubicada la superfície desistida, per a la seva tramesa a la 
Comissió Europea en compliment de l’article 33.2.a) del Reglament d’execució (UE) 
núm. 2018/274 de la Comissió, d’11 de desembre de 2017. La superfície alliberada 
per renúncies d’un any s’ha de posar a disposició per a la concessió d’autoritzacions 
de noves plantacions de manera addicional a la superfície màxima disponible que 
s’estableixi per a l’any següent en virtut de l’article 6.1.

Les comunitats autònomes han de resoldre els recursos estimatoris aplicant a 
la superfície admissible el mateix prorrateig que s’hauria aplicat a la seva sol·licitud 
si s’haguessin resolt abans de l’1 d’agost de l’any en què es va presentar la 
sol·licitud i tenint en compte que no se superi la superfície admissible màxima per 
sol·licitant aplicat en el procediment de concessió d’autoritzacions de noves 
plantacions de l’any en què es va presentar la sol·licitud. Les comunitats autònomes 
han de comunicar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, abans de 
l’1 d’octubre, de conformitat amb l’annex VI, la informació sobre la superfície 
alliberada per desistiments i errors detectats després de la comunicació per part del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la superfície que s’ha de concedir 
segons l’apartat 3, i la informació sobre la superfície concedida en els recursos que 
s’hagin resolt de manera estimatòria fins a aquell moment i per errors, a fi de poder 
fer un balanç.

El resultat del balanç entre la superfície alliberada per desistiments i errors i la 
concedida per recursos estimatoris i errors s’ha de tenir en compte a l’hora d’establir la 
superfície màxima disponible per a l’any següent a què es refereix l’article 6.1.

En cas que la superfície resultant del balanç entre la superfície alliberada per 
desistiments, renúncies i errors i la concedida per recursos estimatoris i errors sigui 
superior a la superfície màxima disponible per a autoritzacions de noves plantacions 
fixada per a una denominació d’origen protegida aquell any, aquesta superfície 
excedent s’ha de descomptar del límit màxim de superfície disponible que s’ha 
d’adoptar en la DOP en qüestió per a l’any següent. Per contra, si la que resulta del 
balanç esmentat és inferior a la superfície màxima disponible, aquesta superfície 
s’ha d’afegir a la superfície disponible que s’ha d’adoptar en la DOP en qüestió per 
a l’any següent. Per a això, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
comunicar a les comunitats autònomes i als consells reguladors afectats el resultat 
del balanç que han de tenir en compte, abans de l’1 de novembre.»

«6. Les autoritzacions per a noves plantacions concedides tenen un període 
de validesa màxim de tres anys comptats a partir de la data de la notificació de la 
resolució de la sol·licitud de l’autorització. En tot cas, el període de validesa no pot 
superar el 31 de desembre de 2030.

Per a les autoritzacions de noves plantacions concedides que vencin o puguin 
vèncer el 2020, el seu termini de vigència s’amplia fins al 4 de maig de 2021.

Als titulars de les autoritzacions de noves plantacions concedides que vencin o 
puguin vèncer el 2020 no se’ls han d’aplicar les sancions administratives a què es 
refereix l’article 26.1 d’aquest Reial decret si comuniquen, abans del 31 de desembre 
de 2020, a l’autoritat competent de la comunitat autònoma que va concedir 
l’autorització, que no tenen intenció de fer ús de l’autorització i que no es volen 
beneficiar de la pròrroga de la seva validesa que esmenta el segon paràgraf 
d’aquest apartat.»

Quatre. A l’article 14, els apartats 5 i 6 queden redactats de la manera següent:

«5. Després d’efectuar les comprovacions pertinents, l’autoritat competent ha 
d’emetre una autorització d’arrabassada i, un cop executada l’arrabassada pel 
viticultor, aquest ho ha de comunicar a l’autoritat competent, la qual, amb la 
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comprovació prèvia al camp, ha d’emetre una resolució d’arrabassada. 
Excepcionalment per al 2020, quan a causa de circumstàncies excepcionals 
derivades de l’aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, no es puguin 
efectuar els controls al camp previs a la resolució d’arrabassada, les comunitats 
autònomes poden efectuar aquestes comprovacions després de notificar la resolució 
esmentada, i poden sol·licitar als viticultors, addicionalment, que presentin una 
declaració responsable en relació amb la superfície arrabassada abans de l’emissió 
de la resolució d’arrabassada.

6. La sol·licitud d’arrabassada per part del viticultor i la notificació de la 
resolució d’arrabassada per part de la comunitat autònoma s’han de produir en la 
mateixa campanya, als efectes de verificació del que disposa l’article 15.2. 
Excepcionalment per al 2020, i a causa de les circumstàncies excepcionals 
derivades de l’aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es poden resoldre 
i notificar resolucions d’arrabassades executades en la campanya 2019/2020 
després del 31 de juliol de 2020 en un nombre de dies no superior a la durada del 
període d’alarma sanitària, i l’efectivitat d’aquestes resolucions és la mateixa que si 
s’haguessin notificat el 31 de juliol de 2020. El sentit del silenci administratiu és el 
que estableixi la comunitat autònoma corresponent i, si no n’hi ha, el sentit del 
silenci administratiu és estimatori.»

Cinc. L’article 16.1 queda redactat de la manera següent:

«1. Les comunitats autònomes poden concedir autoritzacions de replantació 
anticipada en els termes i les condicions que recullen l’apartat 2 de l’article 66 del 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre, l’article 5 del Reglament delegat (UE) núm. 2018/273 de la Comissió, 
d’11 de desembre de 2017, l’apartat 3 de l’article 9 del Reglament d’execució (UE) 
núm. 2018/274 de la Comissió, d’11 de desembre de 2017, i aquest Reial decret.

No obstant el que disposa l’apartat 2 de l’article 66 del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, quan 
s’hagi concedit una autorització de replantació anticipada i el termini per a 
l’arrabassada de la superfície compromesa en aquella venci el 2020, les comunitats 
autònomes poden ampliar el termini per a l’arrabassada fins al 4 de maig de 2021, 
en els casos en què, a causa de la pandèmia de la COVID-19, l’arrabassada sigui 
impossible i sempre que el viticultor presenti una sol·licitud degudament justificada 
davant l’autoritat competent de la comunitat autònoma que va concedir l’autorització 
de replantació anticipada dins del termini que aquesta determini, per demanar la 
pròrroga del termini d’arrabassada.

La comunitat autònoma ha de resoldre la sol·licitud en el termini de dos mesos 
a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga del termini d’arrabassada, i 
n’ha d’informar dels motius al sol·licitant, en cas que denegui la sol·licitud.

La regulació del segon paràgraf de l’article 5 del Reglament delegat (UE) 
núm. 2018/273 de la Comissió (relativa als casos en què el productor no porti a 
terme l’arrabassada al final del quart any següent al de la plantació de les noves 
vinyes) s’aplica si el viticultor no efectua l’arrabassada al final de la pròrroga 
concedida en virtut dels paràgrafs 2 i 3 d’aquest apartat.

Els viticultors que es vulguin beneficiar d’aquesta pròrroga no es poden 
beneficiar de l’ajuda a la collita en verd en virtut de l’article 47 del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre la 
superfície de la nova plantació, ni sobre la superfície de la plantació a arrabassar.»

Sis. L’article 18.7 queda redactat de la manera següent:

«7. Les restriccions que s’adoptin com a conseqüència de les recomanacions 
presentades pels consells reguladors de les DOP supraautonòmiques acceptades en 
virtut de l’apartat 4, i la decisió adoptada per a la resta, mitjançant una resolució de la 
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
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i Alimentació, s’han de publicar al “Butlletí Oficial de l’Estat” abans del 30 de desembre 
de l’any de presentació de les recomanacions mitjançant una resolució de la Direcció 
General esmentada, i són aplicables des del dia de la seva publicació.

Igualment, mitjançant la resolució esmentada s’han de fer públiques les 
decisions adoptades per les comunitats autònomes respecte de les recomanacions 
que preveu l’apartat 3.b), que són aplicables igualment des que es publiqui la 
resolució al “Butlletí Oficial de l’Estat”.»

Set. L’article 19.4 queda redactat de la manera següent:

«4. Les autoritzacions concedides tenen un període de validesa màxim de tres 
anys comptats a partir de la data de la notificació de la resolució de la sol·licitud de 
l’autorització. En tot cas, el període de validesa no pot superar el 31 de desembre 
de 2030.

Per a les autoritzacions de replantació concedides que vencin o puguin vèncer 
el 2020, el seu termini de vigència s’amplia fins al 4 de maig de 2021.

Als titulars de les autoritzacions de replantació concedides que vencin o puguin 
vèncer el 2020, no se’ls han d’aplicar les sancions administratives a què es refereix 
l’article 26.1 d’aquest Reial decret si comuniquen, abans del 31 de desembre de 2020, 
a l’autoritat competent de la comunitat autònoma que va concedir l’autorització, que 
no tenen intenció de fer ús de l’autorització i que no es volen beneficiar de la pròrroga 
de la seva validesa que esmenta el segon paràgraf d’aquest apartat.»

Vuit. A l’article 20 s’afegeix un apartat 3 amb el text següent:

«3. Per als drets de replantació concedits abans de l’1 de gener de 2016 que 
vencin en la campanya 2019/2020, el seu termini de vigència s’amplia en una 
campanya més.»

Nou. L’article 22.3 queda redactat de la manera següent:

«3. Les autoritzacions concedides per conversió de drets de plantació tenen el 
mateix període de validesa que el dret de plantació de procedència. En tot cas, el 
període de vigència no pot superar el 31 de desembre de 2023.

Per a les autoritzacions per conversió de drets de replantació concedides que 
vencin o puguin vèncer en la campanya 2019/2020, el seu termini de vigència 
s’amplia en una campanya més.

Als titulars de les autoritzacions per conversió concedides que vencin o puguin 
vèncer en la campanya 2019/2020 no se’ls han d’aplicar les sancions administratives 
a què es refereix l’article 26.1 d’aquest Reial decret si comuniquen, abans del 31 de 
desembre de 2020, a l’autoritat competent de la comunitat autònoma que va 
concedir l’autorització, que no tenen intenció de fer ús de l’autorització i que no es 
volen beneficiar de la pròrroga de la seva validesa que esmenta el segon paràgraf 
d’aquest apartat.»

Deu. L’article 26.1 queda redactat de la manera següent:

«1. Als productors que no utilitzin l’autorització que se’ls hagi concedit durant 
el seu període de validesa, els és aplicable el règim de sancions que preveuen la 
Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, i la normativa autonòmica aplicable, 
sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que escaiguin.

Aquestes sancions no s’han d’aplicar en els casos que fixa l’article 64.2, lletres 
a) a d), totes dues inclusivament, del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament 
Europeu i el Consell, de 17 de desembre, ni quan el que no s’hagi utilitzat durant el 
seu període de validesa sigui inferior a un 10% fins a un màxim de 0,2 hectàrees, ni 
quan els titulars d’autoritzacions concedides que vencin o puguin vèncer el 2020 o 
en la campanya 2019/2020 efectuïn la comunicació que preveu el tercer paràgraf 
dels articles 11.6, 19.4 i 22.3.»
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Onze. El text de la disposició final segona queda modificat de la manera següent:

«Disposició final segona. Autorització per a la modificació del Reial decret i els 
seus annexos.

S’autoritza el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació a dur a terme les 
modificacions dels annexos, les dates i els terminis d’aquest Reial decret, així com 
a efectuar totes les modificacions en el seu articulat que siguin necessàries quan 
aquestes modificacions siguin exigides com a conseqüència de la normativa de la 
Unió Europea. Així mateix, se’l faculta per modificar el límit màxim de superfície 
admissible per sol·licitant en còmput nacional.»

Article quart. Modificació del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació 
de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

El Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del 
programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, queda modificat de la 
manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 9 queda redactat de la manera següent:

«2. Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, en el format electrònic que s’acordi, abans del 15 de març la llista 
provisional d’accions i programes ordenada per punts, d’acord amb l’annex VI, i la 
puntuació final ha de ser la suma de les puntuacions obtingudes a cadascun dels 
apartats. L’annex esmentat s’ha de remetre en format electrònic a través de 
l’aplicació informàtica habilitada a l’efecte i l’ha de signar l’autoritat competent. 
Juntament amb aquesta llista provisional de nous programes proposats per a 
l’aprovació, les comunitats autònomes i el FEGA, OA, han de remetre les necessitats 
pressupostàries corresponents a programes d’exercicis anteriors no abonats encara, 
perquè aquesta quantitat es pugui tenir en compte prèviament a l’aprovació dels 
nous programes.»

Dos. L’article 11.3 queda redactat de la manera següent:

«3. L’obligació, segons l’article 66.1 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del 
Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, és l’execució 
d’almenys el 50 per cent del pressupost total del programa objecte de l’última 
resolució favorable, tret de causes de força major o circumstàncies excepcionals. 
Per sota d’aquest, s’ha de procedir a l’execució total de la garantia de bona execució, 
a més de no pagar la part executada independentment del percentatge que sigui. A 
aquests efectes, s’ha de tenir en compte el que preveu l’article 12.3.»

Tres. L’article 13.3 queda redactat de la manera següent:

«3. Només es concedeix el percentatge d’ajuda aprovat en l’última resolució 
vigent quan el grau d’execució del pressupost del programa aprovat i/o modificat 
arribi, almenys, al 50 per cent, tret de causes de força major o circumstàncies 
excepcionals. No es concedeix cap ajuda i s’executa la garantia dipositada si el grau 
d’execució està per sota del 50 per cent.»

Quatre. L’apartat 5 de l’article 15 queda redactat de la manera següent:

«5. La comunitat autònoma o el Fons Espanyol de Garantia Agrària, OA, si 
s’escau, ha de fer els pagaments en un termini màxim de 75 dies des de la recepció 
completa de la sol·licitud de pagament. Aquest termini pot quedar interromput 
mitjançant una notificació de l’autoritat competent de la comunitat autònoma o 
del FEGA, OA, si s’escau, si es considera necessari rebre informació addicional o 
efectuar alguna verificació.
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Després del seguiment oportú, sobre la base de les comunicacions que 
s’estableixin a l’efecte, de la despesa de la fitxa financera destinada a la mesura de 
promoció de vi en tercers països dins del programa, en cas que els pagaments 
efectuats per les comunitats autònomes i el FEGA, OA, superin l’import que estableix 
la fitxa financera de l’exercici FEAGA en curs, es poden abonar amb càrrec al FEAGA 
següent, superant el termini de pagament que estableix el paràgraf anterior, i aquests 
pagaments s’han d’efectuar tan aviat com sigui possible. El FEGA, OA, ha de 
comunicar a les comunitats autònomes quan es produeix aquesta circumstància.»

Cinc. L’article 28.1 queda redactat de la manera següent:

«1. La mesura de reestructuració i reconversió de vinyes es porta a efecte a 
través de sol·licituds per a la reestructuració i reconversió de vinyes, que han de 
contenir les operacions corresponents a dur a terme, així com el detall de les accions 
de cadascuna d’aquestes. Les sol·licituds poden contenir operacions anuals i/o 
biennals, tret de causes de força major o circumstàncies excepcionals en l’accepció 
de l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, sense que en cap cas s’estenguin més enllà de l’exercici financer 2023.»

Sis. El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 38 queda redactat de la manera 
següent:

«2. Sense perjudici del que preveu l’article 36, quan es concedeixin 
avançaments, la garantia s’executa quan no s’hagi complert l’obligació de gastar 
l’import total de l’avançament concedit en l’execució de l’operació de què es tracti 
abans que finalitzi el termini màxim fixat per la comunitat autònoma per sol·licitar el 
pagament de l’operació. En el cas d’operacions anuals, el termini se situa en el 
mateix exercici financer en què s’hagi pagat l’avançament i, en el cas d’operacions 
biennals, en el mateix exercici financer en què s’hagi sol·licitat el pagament final de 
l’operació, excepte en cas de força major i altres circumstàncies excepcionals de 
conformitat amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 26 del Reglament d’execució 
(UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016.»

Set. Els apartats 3 i 7 de l’article 39 queden redactats de la manera següent:

«3. L’ajuda es paga segons el càlcul que estableix l’article 37 d’aquest Reial 
decret i una vegada que es comprovi que l’operació s’ha executat totalment, i 
s’ajusta a la sol·licitud aprovada o modificada d’acord amb l’article 47.

No es paga cap ajuda corresponent a una operació en la qual no s’hagi 
executat alguna acció sense tenir autoritzada prèviament la modificació de 
l’operació corresponent per part de l’autoritat competent de la comunitat autònoma, 
tret de causes de força major o circumstàncies excepcionals tal com indica 
l’apartat 2 de l’article 54 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, 
de 15 d’abril de 2016.»

«7. En cas que el sol·licitant presenti la sol·licitud de pagament d’una operació, 
després del termini que indica l’article 29.2.c), l’ajuda que li correspongui per 
aquesta operació, calculada segons l’article 37, es redueix en un 20%, excepte 
causes de força major o circumstàncies excepcionals segons recull l’article 2.2 del 
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, i en els casos excepcionals que estableixi la comunitat autònoma 
corresponent en la seva normativa, per a l’operació o les operacions afectades. No 
obstant això, no es pot endarrerir l’exercici que indica l’apartat 2.c) de la sol·licitud 
d’ajuda quan aquest sigui el segon exercici financer posterior a aquell en què es va 
sol·licitar la d’ajuda, tret de causes de força major o circumstàncies excepcionals. 
Quan el retard es degui a causes de força major o circumstàncies excepcionals no 
s’aplica la reducció de l’ajuda que preveu aquest apartat.»
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Vuit. L’article 64 se substitueix pel següent:

«Article 64. Característiques de les operacions.

Les operacions han d’afectar pressupostàriament com a màxim dos exercicis 
FEAGA consecutius immediatament següents a l’exercici FEAGA en què es tanqui 
el termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda, tret de causes de força major o 
circumstàncies excepcionals. L’execució de les operacions pot tenir lloc des de la 
data de presentació de la sol·licitud i, si s’escau, després de l’aixecament de l’acta 
de no inici corresponent. Quan per causes de força major o circumstàncies 
excepcionals no es pugui dur a terme la visita per a l’aixecament de l’acta de no 
inici, aquesta visita es pot substituir per un altre procediment que garanteixi que les 
operacions no s’han executat abans de presentar la sol·licitud d’ajuda.

Només són admissibles sol·licituds per operacions anuals en cas que els 
conceptes de despesa es limitin al primer exercici FEAGA immediatament següent 
a l’exercici FEAGA en què es tanqui el termini de presentació de les sol·licituds 
d’ajuda objecte de la convocatòria.

Les operacions objecte de pagament en dos exercicis FEAGA han de tenir un 
mínim del 50% de l’import dels conceptes de despesa aprovats inclosos en el primer 
exercici immediatament següent a l’exercici FEAGA en què es tanqui el termini de 
presentació de les sol·licituds d’ajuda objecte de la convocatòria.

Independentment del que disposa aquest article, l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma pot autoritzar excepcionalment que determinades accions 
compreses en les operacions aprovades es puguin executar i se’n pugui sol·licitar el 
pagament en l’any financer immediatament següent al previst inicialment per a la 
finalització de les operacions, en els casos de força major o circumstàncies 
excepcionals en l’accepció de l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. De la mateixa 
manera, en aquests casos de força major o circumstàncies excepcionals no és 
aplicable el mínim del 50% de l’import dels conceptes de despesa aprovats inclosos 
en el primer exercici.

En les sol·licituds concurrents a la convocatòria el termini de presentació de 
sol·licituds de la qual s’inicia l’1 de febrer de 2021 i finalitza el 31 de gener de 2022, no 
és admissible la presentació d’operacions que afectin pressupostàriament dos exercicis 
FEAGA, de manera que les accions previstes s’han d’executar, pagar i justificar davant 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma abans de l’1 de maig de 2023.»

Nou. L’apartat 5 de l’article 68 queda redactat de la manera següent:

«5. Les comunitats autònomes han d’elaborar una llista provisional amb les 
sol·licituds seleccionades i prioritzades d’acord amb els criteris de priorització 
establerts en l’àmbit nacional segons l’annex XXI i la ponderació dels criteris establerta 
en l’àmbit autonòmic segons l’annex XXII i l’han de remetre al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació abans de l’1 de maig de cada any, en format electrònic, de 
conformitat amb la part A de l’annex XXIII d’aquest Reial decret.

Juntament amb aquesta llista provisional, s’ha de comunicar una estimació de 
les necessitats financeres per atendre els pagaments corresponents a operacions 
aprovades en convocatòries anteriors en l’exercici FEAGA en curs i següent, de 
conformitat amb la part C de l’annex XXIII d’aquest Reial decret. Aquesta quantitat 
s’ha de tenir en compte per a l’aprovació de noves operacions.»

Deu. El primer paràgraf de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 73 queden redactats de 
la manera següent:

«1. La inversió s’ha de justificar i pagar com a màxim en dos exercicis FEAGA, 
tret de causes de força major o circumstàncies excepcionals en l’accepció de 
l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell.»
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«4. Quan l’operació s’ha executat totalment però no queda acreditada una 
inversió subvencionable equivalent, almenys, al 60% de la inicialment aprovada, no 
s’ha d’abonar cap ajuda, tret de causes de força major o circumstàncies excepcionals 
en l’accepció de l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell.»

Onze. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 89 amb la redacció següent:

«3. En els casos de força major o circumstàncies excepcionals i altres casos 
previstos a l’article 64.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, no s’han d’imposar les 
sancions, de conformitat amb l’article 56 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de 
la Comissió, de 15 d’abril de 2016.»

Dotze. S’afegeixen set disposicions addicionals, numerades de la tercera a la 
novena, amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera. Terminis referents a la mesura de suport a 
inversions per al 2020.

1. El termini de tramesa per part de les comunitats autònomes de la llista 
provisional a què es refereix l’apartat 5 de l’article 68, per a l’any 2020, s’amplia fins 
al 15 de juliol de 2020.

2. El termini de comunicació, corresponent a l’any 2020, de les acceptacions, 
les renúncies o els desistiments que s’hagin produït dins del procediment després 
de la resolució de les ajudes, a què es refereix l’article 69, s’amplia fins al 15 de 
desembre de 2020.

3. El termini de justificació i sol·licitud del pagament de les operacions 
d’inversió presentades abans de l’1 de febrer de 2019, que, de conformitat amb la 
disposició transitòria tercera, se segueixen regint pel que assenyala l’article 73 Reial 
decret 5/2018, de 12 de gener, per a l’aplicació de les mesures del programa de 
suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, s’amplia fins al 15 de juliol de 2020.

4. El termini de tramesa per part de les comunitats autònomes de l’informe 
anual del resultat de les operacions d’inversió presentades abans de l’1 de febrer 
de 2019 i que de conformitat amb la disposició transitòria tercera se segueixen 
regint pel que assenyala l’article 75.2 del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, 
s’amplia fins al 15 de gener de 2021.

Disposició addicional quarta. Controls sobre el terreny en l’exercici FEAGA 2020.

En el cas de les actuacions de control sobre el terreny que s’hagin de portar a 
terme durant l’exercici 2020, s’han d’aplicar les disposicions de control que estableix 
l’article 15 del Reglament d’execució (UE) 2020/532 de la Comissió, de 16 d’abril 
de 2020, que estableix excepcions, per a l’any 2020, als reglaments d’execució (UE) 
núm. 809/2014, (UE) núm. 180/2014, (UE) núm. 181/2014, (UE) 2017/892, 
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240, pel 
que fa a determinats controls administratius i sobre el terreny aplicables en el marc 
de la política agrícola comuna, i que modifica l’article 32, apartat 1, del Reglament 
d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016.

Disposició addicional cinquena. Aplicació de la situació de força major.

Tal com defineix la Comunicació C (88) 1696 de la Comissió de 6 d’octubre 
de 1988 relativa a “la força major” en el dret agrari europeu (88/C 259/07), quan un 
beneficiari es vulgui acollir a la fórmula “excepte una causa de força major” ha 
d’aportar a l’autoritat competent corresponent una prova documental irrefutable, de 
conformitat amb els mitjans admesos en el dret.
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Disposició addicional sisena. Consideració de la pandèmia provocada pel virus 
SARS-CoV-2 i la declaració de l’estat d’alarma al Regne d’Espanya com a 
causes de força major.

Per a totes les mesures del PASVE, es declaren motiu de causa de força major 
les conseqüències de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2 i l’estat 
d’alarma al Regne d’Espanya que declara el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Disposició addicional setena. Comunicacions dels organismes pagadors al Fons 
Espanyol de Garantia Agrària, OA.

Tal com estableix l’article 10 del Reglament d’execució (UE) núm. 908/2014 de la 
Comissió, de 6 d’agost, els organismes pagadors a través de l’organisme de 
coordinació han d’efectuar, no més tard del dotzè dia de cada mes, la declaració de 
despeses i previsions d’acord amb el model facilitat per la Comissió als estats 
membres a través dels sistemes d’informació, desglossada d’acord amb la 
nomenclatura del pressupost de la Unió Europea i per tipus de despesa i d’ingrés, 
sobre la base d’una nomenclatura detallada posada a disposició dels estats membres.

En aquest sentit, les previsions de despeses i d’ingressos assignats esmentades 
s’han de correspondre al mes en curs i als dos mesos següents i al final de l’exercici 
financer. Per tant, en cas que l’organisme de coordinació, un cop hagi estudiat 
aquestes previsions, comprovi que superen el sostre financer del programa de 
l’exercici financer en curs, ha de comunicar als organismes pagadors l’import de 
despesa que poden pagar fins al final de l’exercici financer, així com la part que 
genera el depassament del sostre financer i que s’ha de pagar per al exercici 
financer següent.

Disposició addicional vuitena. Finançament excepcional de la mesura de 
reestructuració i reconversió de vinyes en relació amb la crisi sanitària provocada 
per la COVID-19.

En aplicació dels articles 6 i 10 del Reglament delegat (UE) 2020/592 de la 
Comissió, de 30 d’abril de 2020, pel qual s’estableixen mesures excepcionals de 
caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions del 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell per fer front a 
la pertorbació del mercat causada per la pandèmia de la COVID-19 en el sector de 
les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com mesures connexes, pel que 
fa a les sol·licituds d’ajuda que s’han d’aprovar en l’exercici 2020, en cas que 
s’aprovin abans del 16 d’octubre de 2020 el tipus d’ajuda aplicable, en substitució 
del que preveu l’article 37.4, es pot incrementar al:

a) 60 per cent en les comunitats autònomes diferents de les regions menys 
desenvolupades.

b) 80 per cent en les comunitats autònomes classificades com a regions menys 
desenvolupades.

Disposició addicional novena. Finançament excepcional de la mesura d’inversions 
en relació amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

En aplicació dels articles 9 i 10 del Reglament delegat (UE) 2020/592 de la 
Comissió, de 30 d’abril de 2020, pel que fa a les sol·licituds d’ajuda que s’han d’aprovar 
en l’exercici 2020, en cas que s’aprovin abans del 16 d’octubre de 2020 el tipus d’ajuda 
aplicable, en substitució del que preveu l’article 72.1, es pot incrementar al:

a) 60 per cent en les comunitats autònomes classificades com a regions menys 
desenvolupades.

b) 50 per cent en les comunitats autònomes diferents de les regions menys 
desenvolupades.
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c) 80 per cent en la comunitat autònoma de Canàries i altres regions 
ultraperifèriques.

Per a les inversions en altres països de la Unió Europea, s’ha de tenir en compte 
la seva ubicació per determinar el percentatge d’ajuda, d’acord amb els tipus d’ajuda 
que estableixen els apartats anteriors.»

Tretze. S’afegeixen dues noves disposicions addicionals desena i onzena amb el 
contingut següent:

«Disposició addicional desena. Modificació de les operacions de reestructuració i 
reconversió de vinyes i inversions en casos degudament justificats relacionats 
amb la crisi sanitària per la COVID-19.

En l’exercici 2020 són admissibles, en casos degudament justificats relacionats 
amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i referents a les operacions en 
curs, la presentació de modificacions que no afectin ni l’elegibilitat d’alguna part de 
l’operació ni els objectius d’aquesta, i que no impliquin un increment del pressupost 
aprovat inicialment. Els beneficiaris han de comunicar la modificació a l’autoritat 
competent a tot estirar juntament amb la sol·licitud de pagament de l’operació. No és 
necessària l’autorització prèvia a la seva execució, encara que sí que s’han d’avaluar.

Així mateix, i per a l’exercici 2020, els beneficiaris poden presentar modificacions 
que alterin els objectius estratègics o generals amb què es va aprovar l’operació, 
sempre que les accions individuals ja iniciades es completin. Aquestes modificacions 
requereixen l’autorització de l’autoritat competent amb caràcter previ a l’execució 
mitjançant una resolució favorable expressa.

Quan els beneficiaris no puguin executar totes les accions que formin part de 
l’operació sol·licitada inicialment, poden sol·licitar el pagament de les accions 
finalitzades completament, sempre que hagin comunicat a l’autoritat competent 
aquesta modificació de la seva operació. En tot cas, amb caràcter previ al pagament, 
s’han d’efectuar els controls administratius i sobre el terreny que verifiquin l’execució 
de les accions esmentades.

Disposició addicional onzena. Excepció, en l’exercici 2020, a la reducció de l’ajuda 
a la reestructuració i reconversió de vinyes quan les operacions no s’executen 
en la superfície total per a la qual s’hagi sol·licitat l’ajuda.

Per a l’any 2020, no són aplicables les reduccions de l’ajuda a què fa referència 
l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, i del Reial 
decret 1363/2018, de 2 de novembre. L’ajuda s’ha de pagar sobre la base de la 
superfície determinada pels controls sobre el terreny previs al pagament final.»

Catorze. Les disposicions transitòries tercera i quarta queden redactades de la 
manera següent:

«Disposició transitòria tercera. Inversions.

La secció quarta d’aquest Reial decret no és aplicable a les sol·licituds 
presentades abans de l’1 de febrer de 2019, a les quals se’ls aplica la secció quarta 
del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l’aplicació de les mesures del 
programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, excepte les 
referències efectuades a les causes de força major o circumstàncies excepcionals 
incloses als articles 64 i 73, apartats 1 i 4, d’aquest Reial decret, i les disposicions 
addicionals tercera, quarta, cinquena, sisena, setena i desena.

Disposició transitòria quarta. Aplicació normativa.

No obstant el que preveu la disposició derogatòria única, les ajudes concedides 
d’acord amb el Reial decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l’aplicació de les 
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mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, o d’acord amb el 
Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l’aplicació de les mesures del programa 
de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, i que estiguin en execució o no 
s’hagin abonat en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, o que 
estiguin vinculades al manteniment durant un període determinat de les condicions 
en funció de les quals es van atorgar, es regeixen, respectivament, pel que preveuen 
els esmentats Reial decret 597/2016, de 5 de desembre, o Reial decret 5/2018, 
de 12 de gener, en funció de la normativa sobre la base de la qual s’aprovin, tret del 
que disposa la disposició transitòria tercera.»

Quinze. L’annex VI queda redactat de la manera següent:

«ANNEX VI

Llista provisional de programes de promoció del vi en països tercers seleccionats 
per la comunitat autònoma

Exercici 
FEAGA

Núm. de 
programa Total punts NIF Beneficiari Tipus beneficiari

Pressupost total 
exercici FEAGA 

XXX

Puntuació: criteris priorització

1. Proponent 2. Programa

a b c d a b c

Programes pendents de pagament, pressupost corresponent relatiu a exercicis 
FEAGA anteriors:

Exercici FEAGA Nre. de programes pendents 
de pagament

Pressupost pendent 
de pagament»

Setze. La lletra c) de l’annex VIII queda redactada de la manera següent:

«c) Costos de personal autònom. Han d’aportar una còpia del contracte que 
acrediti la relació amb l’empresa, així com les factures justificatives de la despesa.

La suma dels apartats a, b i c (costos de personal) no pot superar el 13% del 
total dels costos subvencionables de les accions executades, per aquest motiu les 
despeses esmentades han de figurar convenientment desglossades en el 
pressupost recapitulatiu del programa que es presenti. Aquest percentatge es pot 
superar a causa de situacions de força major, sempre que no se superi l’import 
aprovat i s’aportin les proves documentals per a la seva justificació.

El beneficiari ha de presentar justificants que exposin els detalls del treball efectuat 
realment en relació amb l’operació concreta o amb cada mesura acció subjacent, si 
escau. Als efectes de la determinació dels costos de personal relacionats amb l’execució 
d’una operació per part del personal permanent del beneficiari, es pot calcular la tarifa 
horària aplicable dividint per 1.720 hores els últims costos salarials anuals bruts 
documentats dels empleats concrets que hagin treballat en l’execució de l’operació.»

Disset. S’afegeix una nova part C a l’annex XXIII:

«Part C) Estimació dels pagaments pendents

Comunitat autònoma
Estimació pagaments FEAGA any en curs Estimació pagaments 

FEAGA any següent

Convocatòria ‘‘X’ Convocatòria ‘‘Y’ Convocatòria ‘‘Y’»
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Disposició addicional única. Condició suspensiva.

La regulació que preveuen l’apartat set de l’article segon i l’apartat tretze de l’article 
quart d’aquest Reial decret queda condicionada a la publicació del reglament delegat de 
la Comissió que modifica, només per a l’any 2020, el Reglament delegat de la Comissió 
(UE) 2017/891, respecte al sector de fruites i hortalisses, i el Reglament delegat de la 
Comissió (UE) 2016/1149, respecte al sector del vi, en relació amb la pandèmia provocada 
per la COVID-19.

Disposició transitòria primera. Aplicació retroactiva de les mesures d’aquest Reial decret.

1. No obstant el que preveu la disposició final segona d’aquest Reial decret, el que 
disposen l’article primer i l’apartat 3 de la disposició addicional que incorpora l’apartat sis 
de l’article segon són aplicables des del 15 d’abril de 2020.

2. Les modificacions introduïdes en la mesura de promoció en mercats de tercers 
països a l’article quart s’han d’aplicar a les sol·licituds presentades abans del 15 de gener 
de 2019 i següents.

3. Les modificacions introduïdes en la mesura d’inversions a l’article quart s’han 
d’aplicar a les sol·licituds presentades abans de l’1 de febrer de 2019 i següents.

Disposició transitòria segona. Aplicació retroactiva de les mesures d’aquest Reial decret 
en matèria de reestructuració i reconversió de vinyes.

1. A les sol·licituds d’ajuda a la reestructuració i reconversió de vinyes aprovades 
d’acord amb el Reial decret 5/2018, de 12 de gener, i el Reial decret 1363/2018, de 2 de 
novembre, en la redacció originària i en la feta pel Reial decret 608/2019, de 25 
d’octubre, també els són aplicables les disposicions que estableix l’article quatre del 
present Reial decret.

2. Sense perjudici d’això, els beneficiaris d’ajudes l’execució i la sol·licitud de 
pagament de les quals estava prevista en l’exercici FEAGA 2020 i que, a causa de la crisi 
sanitària i el període d’alarma establert al Reial decret 463/2020, de 14 de març, per 
la COVID-19, necessitin endarrerir l’execució i la sol·licitud de pagament a l’exercici 2021, 
han de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma el canvi d’exercici 
financer de pagament, per al seu coneixement, degudament justificat, i a tot estirar abans 
de la data límit del 31 de juliol per presentar la sol·licitud de pagament de les operacions 
en l’exercici FEAGA 2020.

3. La data de comunicació de finalització i pagament d’operacions per a totes les 
comunitats autònomes, en benefici de l’interès general i per a l’exercici 2020, és el 31 
de juliol.

4. La data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda per a la 
reestructuració i reconversió de vinyes en la convocatòria 2020, per a totes les comunitats 
autònomes que hagin vist afectats els seus terminis de convocatòria 2020 com a 
conseqüència de la suspensió de terminis establerts pel Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, és, en benefici de l’interès general, el 15 de juny de 2020, tret que la comunitat 
autònoma estableixi una data anterior a aquesta.

5. En el cas de les comunitats autònomes que convoquin per al 2020 ajudes a la 
reestructuració i reconversió de vinyes un cop finalitzat el període d’alarma, la data de 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda per a la convocatòria 2020 
establerta en la seva normativa corresponent finalitza, en benefici de l’interès general, com 
a màxim el 15 de juny de 2020.

6. Excepcionalment i a causa de la situació originada per l’escenari actual d’estat 
d’alarma establert al Reial decret 463/2020, de 14 de març, el termini establert de tramesa 
per part de les comunitats autònomes de les necessitats de finançament a què es refereix 
l’apartat 1 de l’article 33 per a l’any 2020 s’amplia fins al 30 de juny de 2020.
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Disposició final primera. Facultat de modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar el contingut dels 
apartats set i vuit de l’article segon i l’apartat tretze de l’article quart d’aquest Reial decret 
per adaptar-los a la normativa de la Unió Europea.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de juny de 2020.

FELIPE R.

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