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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
6926

Reial decret 617/2020, de 30 de juny, pel qual es modifica 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.

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, té per objecte establir la
normativa bàsica aplicable a una sèrie de mesures que recull el 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 la promoció en tercers països, la reestructuració i reconversió de vinyes i
inversions.
Amb l’objectiu de minimitzar el risc per al fons comunitari i amb la finalitat de donar
resposta a les exigències de la Comissió Europea derivades de l’auditoria VIN/2019/001/
ES/RLF, duta a terme respecte de la mesura de reestructuració de vinya el 2019, es
procedeix a eliminar de la norma els imports màxims subvencionables nacionals de les
accions corresponents a les mesures de reestructuració i reconversió de vinyes i
replantació de vinyes després d’un arrabassament obligatori per motius sanitaris o
fitosanitaris per ordre de l’autoritat competent, amb l’objectiu que les comunitats autònomes
adoptin els imports esmentats per al seu àmbit territorial, i els adaptin a la realitat de
cadascuna. Així, es modifiquen en el sentit esmentat els articles 37, 44 i 48 (en el qual se
suprimeix l’apartat 3) i l’annex XIII. Aquestes modificacions s’han d’acomplir en la
convocatòria de les ajudes per a l’exercici 2021, una vegada aprovada per la Comissió
Europea la modificació corresponent del programa de suport.
D’altra banda, es considera convenient clarificar la redacció i corregir diverses errades
detectades als articles 30.5, 41, 48.1, 69 b) i 79, així com modificacions tècniques als
annexos VIII i XXI, i eliminar d’aquesta manera qualsevol possible inseguretat jurídica.
Finalment, es porten a terme modificacions tècniques en la mesura de promoció, a
l’article 12.
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
evitat càrregues administratives.
En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes, així
com les entitats més representatives dels sectors afectats.
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.
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Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 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, tret dels apartats u i nou de
l’article únic, que es dicten a l’empara del títol que preveu l’article 149.1.10a de la
Constitució espanyola, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
comerç exterior.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb
el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 30
de juny de 2020,
DISPOSO:
Article únic. 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’article 12.3 queda redactat de la manera següent:
«3. Als efectes que preveu l’apartat 2, s’entén per petites modificacions, entre
d’altres, els supòsits següents:
a) Les transferències financeres entre les accions d’un programa ja aprovat
fins a un màxim del 20 per cent de l’import autoritzat en l’última resolució vigent per
a cada acció, sempre que no se superi l’import total de l’ajuda autoritzada per al
programa.
b) Les modificacions a la baixa del pressupost del programa autoritzat en
l’última resolució vigent dins del límit del 20 per cent sempre que siguin degudes
exclusivament a estalvis pressupostaris, i s’executin totes les accions.
Aquestes circumstàncies han d’estar degudament acreditades, i s’han de
comunicar com a norma general a l’òrgan gestor en qualsevol moment abans que
finalitzi l’execució. No obstant això, a criteri de l’òrgan gestor es pot establir una
altra data, que, com a molt tard, ha de ser en el moment de la sol·licitud de
pagament.»

Dos.

L’article 30.5 queda redactat de la manera següent:

«5. En el cas que el viticultor no sigui el propietari de la superfície a
reestructurar o reconvertir ha d’aportar una autorització per part del propietari, o un
document justificatiu equivalent, prèviament a dur a terme l’operació corresponent.»
Tres.

Els apartats 4, 5 i 7 de l’article 37 queden redactats de la manera següent:

«4. La participació en els costos de la reestructuració i reconversió de la
vinya és el resultat d’aplicar el percentatge que fixa l’article 46.6 del Reglament
(UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, a:
a) En cas que s’apliqui el pagament mitjançant la forma que recull l’apartat 5.a)
d’aquest article: els imports màxims que estableixi la comunitat autònoma per a
cadascuna de les accions que recull l’annex XIII, o bé a la despesa efectivament
efectuada i acreditada, feta mitjançant una factura i un justificant de pagament, en
cas que sigui inferior a l’import màxim corresponent.
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b) En cas que s’apliqui el pagament mitjançant la forma que recull l’apartat 5.b)
d’aquest article: els valors dels barems estàndard de costos unitaris establerts per a
cadascuna de les accions que recull l’annex XIII.
En qualsevol dels dos casos anteriors, les comunitats autònomes poden
disposar, per al seu àmbit territorial, l’aplicació d’un percentatge inferior al que fixa
l’article 46.6 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, i no aplicar la subvenció d’alguna de les
accions que preveu l’annex XIII.
5. El pagament de l’ajuda per aquestes accions subvencionables es pot
efectuar de les formes següents, de conformitat amb el que estableix l’article 44.1
del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió:
a) Sobre la base de justificants presentats pels beneficiaris i mitjançant
l’establiment d’imports màxims subvencionables per accions, de manera que l’ajuda
concedida es basi en l’inferior dels dos imports, el presentat pels beneficiaris o
l’import màxim subvencionable establert per la comunitat autònoma. Per a
l’establiment dels imports màxims s’ha de complir el que estableixen els tres últims
paràgrafs de l’article 44.1 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió.
b) Sobre la base de barems estàndard de costos unitaris. Per al càlcul i
l’establiment dels valors dels barems estàndard de costos unitaris s’ha de tenir en
compte el que estableix l’article 24 del Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la
Comissió. El càlcul esmentat ha d’incloure els valors de les contribucions en
espècie.»
«7. Les comunitats autònomes que hagin d’aplicar la forma de pagament
mitjançant justificants presentats pels beneficiaris han d’establir els seus límits
màxims per acció en la seva convocatòria d’ajuda respectiva i els han de
comunicar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans de l’1 de maig de l’exercici financer
anterior a l’anterior de la seva aplicació perquè es puguin recollir en el programa
nacional de suport.
L’any 2020, la data de remissió dels límits màxims esmentats s’ha d’ampliar fins
a l’1 de novembre, perquè aquests límits màxims es puguin incloure a la convocatòria
de sol·licituds d’ajuda de 2021.»
Quatre.

L’article 41.2 queda redactat de la manera següent:

«2. És obligatòria en totes les replantacions, llevat de les ubicades a la
Comunitat Autònoma de Canàries, la utilització de portaempelts certificats.»
Cinc.

L’article 44.2 queda redactat de la manera següent:

«2. La participació en els costos de la replantació és el resultat d’aplicar el
percentatge que fixa l’article 46.6 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, als imports que
estableixi cada comunitat autònoma per a les accions subvencionables que recull
l’annex XIII. L’import percebut en cap cas pot ser superior al que resulti de l’aplicació
dels percentatges esmentats sobre la despesa efectivament efectuada i acreditada
mitjançant una factura i un justificant de pagament per a totes les accions que no
s’hagin executat per mitjans propis.»
Sis.

L’article 48 queda redactat de la manera següent:

«Article 48.

Comunicacions.

1. Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, abans del 15 de novembre de cada any, i referit a l’exercici financer
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precedent, un informe anual sobre l’aplicació del règim de reestructuració i
reconversió de vinyes, inclòs, si s’escau, un informe de la replantació després d’un
arrabassament obligatori per motius sanitaris o fitosanitaris, segons l’annex XV.
2. Les comunitats autònomes han de comunicar, en cas que apliquin la mesura
de replantació per motius sanitaris o fitosanitaris, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, abans de l’1 de maig de cada any, la llista d’organismes nocius que
estiguin coberts per aquesta mesura, així com un resum del pla estratègic que hagin
establert per actuar contra aquests.»
Set.

L’article 69, apartat b), queda redactat de la manera següent:

«b) Un document acreditatiu del dipòsit d’una garantia de bona execució,
d’acord amb les condicions que preveu el Reglament delegat (UE) núm. 907/2014
de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm.
1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als organismes pagadors
i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l’ús de
l’euro, per un import del 15 per cent de l’import del finançament comunitari, amb la
finalitat d’assegurar que el beneficiari executi les accions que formen part de
l’operació.»
Vuit.

L’article 79.3 queda redactat de la manera següent:

«3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans de l’1 de juny de cada any, la informació
sobre les sol·licituds presentades una vegada comprovades les condicions
d’elegibilitat d’acord amb l’apartat 1 de l’article 23 del Reglament d’execució (UE)
2016/1150 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016. Per a cada sol·licitud s’han de
remetre les dades mínimes de l’annex XXV.
A les sol·licituds que no compleixin els requisits d’admissibilitat de l’apartat 1
se’ls ha d’aplicar el que preveu l’apartat 6 de l’article 23 del Reglament d’execució
(UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016.»
Nou. Els apartats e) i f) de l’annex VIII queden redactats de la manera següent:
«e) Allotjament, manutenció i menjars col·lectius.
– S’abona una dieta màxima per l’allotjament: 120 euros/dia a Espanya i 180
euros/dia a tercers països, prèvia presentació de les factures pagades.
– S’abona una dieta a preu fet per estada de 80 euros al dia a Espanya i de 90
euros al dia a tercers països per cobrir totes les altres despeses (menjars,
transport local, telèfon, etc.). Les despeses de taxi o similar des de les estacions
de tren o l’aeroport fins al lloc de treball o el domicili no estan incloses en aquesta
dieta.
– Aquestes dietes s’abonen per la participació en esdeveniments fora del lloc de
treball i han de cobrir el nombre de dies necessari per a la realització de l’activitat.
Per a menjars col·lectius s’abona un import màxim de 60 euros/persona a Espanya
i 70 euros/persona a tercers països, prèvia presentació de factures.
f) Vi a utilitzar com a material promocional: en el cas de tastos, missions
inverses i similars és d’un màxim d’una ampolla de cada referència per cada sis
participants.»
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Deu. L’annex XIII queda redactat de la manera següent:
«ANNEX XIII
Accions subvencionables en reestructuració i reconversió de vinyes per tipus
d’activitat
Activitat

Acció

A) Reimplantació de
vinyes.

Arrabassament (inclosa la recollida de ceps).
Preparació del sòl.
Preparació del sòl per a la plantació en «forats» a l’illa de Lanzarote (1).
Preparació del sòl per a la plantació en «rases» a l’illa de Lanzarote (2).
Reposició picón (3).
Desinfecció.
Desempedregament.
Anivellament del terreny.
Abancalament.
Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%.
Planta i plantació.
Tubs de plàstic que envolten la planta per a protecció contra conills en
el moment de la plantació (inclosa la col·locació).
Sistemes de conducció (inclosa la col·locació).
Espatllera.
Palissada.
Emparrat o similars.
Parral baix Canàries.
Elevació individualitzada.

B) Reconversió de
vinyes.

Sobreempeltament.

C) Millora de
tècniques de gestió de
vinyes.

Canvi de vas a espatllera o a un altre sistema de conducció.»

Onze.
següent:

«2

1

El criteri de priorització 2.1 de l’annex XXI queda redactat de la manera
Priorització de les operacions amb inversions orientades a l’increment de l’eficiència
energètica, sempre que això superi el 30% de l’import de la inversió en el moment de la
sol·licitud. A totes les sol·licituds d’inversions, ja siguin de nova construcció o de millora
d’instal·lacions ja existents, el sol·licitant ha d’aportar un certificat, emès per un expert
independent, que prevegi els conceptes de despesa de la sol·licitud d’ajuda relacionats
amb l’eficiència energètica per demostrar que se supera el 30% de l’import de la
inversió en el moment de la sol·licitud. A més, per al cas de millora d’instal·lacions ja
existents, el certificat esmentat ha d’acreditar, a més, un estalvi energètic mínim del
15%. Als efectes de la valoració d’aquest criteri, s’entenen inclosos exclusivament els
conceptes que es detallen al subapartat II d’aquest apartat.»

Disposició final primera. 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.
U. L’apartat 1 de la disposició addicional única queda redactat de la manera següent:
«1. L’any 2020 els terminis de presentació que preveuen els articles 7, 8, 15 i
20.4 s’endarrereixen fins al 15 d’octubre.»
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Dos. El tercer guió de les condicions de subvencionabilitat de la fila 1.2.2, relativa a
vehicles, del quadre de l’apartat 1 de l’annex IV queda redactat de la manera següent:
«Els vehicles es poden finançar mitjançant arrendament financer. En aquest
cas, no són subvencionables les despeses que recull l’apartat 12 de l’annex II del
Reglament delegat (UE) núm. 2017/891.»
Tres. A la taula de l’annex V es fa una nova redacció de les files reguladores de la
mora i la papaia, i s’incorpora una nova fila, relativa al nabiu, amb el contingut següent:
Import d’ajuda (€/100 kg)

«Producte

Distribució gratuïta

Altres destinacions

Mora.

260,04

195,03

Papaia.

32,38

24,28

Nabiu.

267,05

200,29»

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, 30 de juny de 2020.
FELIPE R.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES

https://www.boe.es
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