
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 26  Dissabte 30 de gener de 2010  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
1396 Reial decret 66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació l’any 2010 i 2011 dels 

pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia.

El Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 gener de 2009, pel qual s’estableixen 
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la 
política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual 
es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) 
núm. 378/2007 i es deroga el Reglament (CE) núm. 1782/2003, materialitza les modificacions 
aprovades en el marc de la reforma a mitjà termini de la política agrícola comuna 
denominada col·loquialment «la revisió mèdica».

L’aplicació a Espanya de la «revisió mèdica» es va aprovar per acord en la Conferència 
Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural el 20 d’abril; mitjançant aquest acord es 
va arribar a un consens entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i les comunitats 
autònomes quant als aspectes en què el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 
de gener de 2009, deixa cert marge de discrecionalitat als estats membres.

Pel que fa a determinats elements de nova integració i de simplificació del règim de 
pagament únic es va publicar el Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre 
l’aplicació del règim del pagament únic en l’agricultura i la integració de determinades 
ajudes agrícoles en aquest a partir de l’any 2010.

Ara mitjançant aquest Reial decret es regulen les diferents condicions de concessió de 
les ajudes o pagaments directes. En primer lloc els pagaments procedents del règim de 
pagament únic. I en segon lloc els pagaments que encara continuen acoblats a la producció 
per als anys 2010 i 2011. Això inclou l’ajuda a la producció al tomàquet de transformació, 
que només perdura el 2010, ja que durant l’any 2011 s’ha de desacoblar totalment.

Per al 2012 s’ha de promulgar una altra norma més senzilla, ja que, a partir de l’1 de gener 
2012, gairebé tots els pagaments directes queden desacoblats, o bé reben una ajuda específica 
via article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009.

La regulació bàsica aplicable al règim de pagament únic, que conté aquest Reial 
decret, es dicta en desplegament i fent ús de la potestat reglamentària que habilita l’article 
120 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre 
social, i d’acord amb la disposició final sisena de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per 
al desenvolupament sostenible del medi rural, que faculta el Govern per dictar totes les 
disposicions que calguin per al desplegament i l’execució de la dita Llei en les matèries 
que són competència de l’Estat.

Amb vista a possibilitar un control eficaç, en aquest Reial decret es disposa la 
identificació única dels productors que presentin sol·licituds per a diferents règims d’ajuda 
i la identificació de les parcel·les agrícoles utilitzant les tècniques del sistema d’informació 
geogràfica de parcel·les agrícoles. Així mateix, s’estableix una única sol·licitud per a tots 
els règims d’ajuda, que sol·liciti l’agricultor, inclòs el règim del pagament únic.

Per tal d’aconseguir un millor equilibri entre els instruments destinats a promoure una 
agricultura sostenible i els destinats a fomentar el desenvolupament rural, s’estableix una 
reducció progressiva dels pagaments directes, denominats modulació, destinats a finançar 
reptes nous i exigents, a exempció dels pagaments directes que no superin els 5.000 €, i 
s’estableix un mecanisme de reducció creixent als pagaments d’una quantia més elevada, 
els beneficis dels quals també s’han d’utilitzar per afrontar els nous reptes.

La gestió d’imports de petita quantia és una tasca de difícil rendibilitat, i per tant en 
aquest Reial decret s’estableixen els requisits mínims per poder rebre els pagaments 
directes, i s’estableix un llindar pel qual no es concedeixen pagaments directes a un 
agricultor.
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Així mateix, per esmorteir els efectes del procés de reestructuració que regula el 
Reglament (CE) núm. 320/2006 del Consell, de 20 de febrer de 2006, pel qual s’estableix 
un règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre en la Comunitat, s’ha de 
mantenir l’ajuda prevista per als productors de remolatxa sucrera i canya de sucre per un 
període màxim de cinc anys consecutius a partir de la campanya 2009/2010.

En aplicació de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de 
gener de 2009, és procedent concedir ajudes específiques fins al 10 per cent del límit 
màxim nacional per abordar aspectes mediambientals, de benestar animal i millorar la 
qualitat o la comercialització dels productes agrícoles, així com per atenuar les 
conseqüències de la reducció progressiva de la quota làctia i de la dissociació d’alguns 
sectors particularment sensibles. Per poder complir les obligacions internacionals, els 
recursos que es puguin destinar a qualsevol ajuda associada a la producció s’han de 
limitar a un nivell apropiat.

Aquest Reial decret estableix un període transitori fins al 2012 per a les ajudes acollides 
a l’article 69 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, 
pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el 
marc de la política agrícola comuna, per permetre una transició suau a les noves normes 
d’ajuda específica.

Amb la finalitat de continuar fent viable la producció de fruits de clofolla a Espanya, és 
convenient que l’ajuda arribi a un determinat nivell. D’altra banda, les característiques 
especials de producció i la competència de les importacions aconsellen establir una ajuda 
addicional per a l’avellaner. Els estats membres poden atorgar una ajuda nacional, a més 
a més de la comunitària, i atès que hi ha un límit màxim financer global dins d’aquest règim 
d’ajudes, en cas que sigui necessari aplicar un coeficient corrector, Espanya pot concedir 
una ajuda nacional, part de la qual és convenient que es realitzi amb càrrec als pressupostos 
del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Per la seva part, les comunitats autònomes 
poden concedir una ajuda amb càrrec als seus pressupostos. No obstant això, l’import 
total de les ajudes esmentades no pot excedir un límit màxim per hectàrea per evitar 
distorsions entre els mercats de les diferents zones productores.

No obstant l’aplicació directa i immediata dels reglaments comunitaris, s’ha considerat 
convenient transcriure certs preceptes per facilitar-ne la comprensió.

D’altra banda, a causa de l’elevat nombre de reglaments comunitaris i de la seva 
extensió i complexitat, per seguretat jurídica, s’ha considerat necessari efectuar en el text 
les remissions concretes a aquests.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 29 de gener de 2010,

DISPOSO:

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable als 
següents règims d’ajuda comunitaris que estableix el Reglament (CE) núm. 73/2009 del 
Consell de 29 de gener de 2009, pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables 
als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la política agrícola comuna i 
s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els reglaments 
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(CE) núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 378/2007 i es deroga el Reglament 
(CE) núm. 1782/2003:

a) Pagament únic per als titulars de drets segons el que estableix l’article 3 apartat 1 
del Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre l’aplicació del règim de pagament 
únic en l’agricultura i la integració de determinades ajudes agrícoles en aquest a partir de 
la campanya 2010/2011 i d’acord amb el títol II.

b) Règims d’ajuda per superfície que conté el títol III.
c) Règims d’ajuda per bestiar boví que conté el títol IV.
d) Pagaments addicionals per aplicació de l’article 69 del Reglament (CE) núm. 

1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, pel qual s’estableixen disposicions comunes 
aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna, que conté 
el títol V.

e) Ajudes específiques als productors per aplicació de l’article 68 del Reglament (CE) 
núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, que conté el títol VI.

2. Així mateix, s’estableixen les bases per a l’aplicació a Espanya del sistema integrat 
de gestió i control de determinats règims d’ajudes comunitaris, d’acord amb el que preveu 
el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener.

3. Aquest Reial decret és aplicable en tot el territori nacional, excepte a la Comunitat 
Autònoma de les Canàries on s’han d’aplicar els seus programes específics.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions de l’article 2 del Reial 
decret 1680/2009, de 13 de novembre.

Així mateix s’entén per:

a) «Autoritat competent»: L’òrgan competent de la comunitat autònoma per a la 
tramitació, resolució i pagament de les ajudes. És aquella en què radiqui l’explotació o la 
major part de la superfície d’aquesta i en cas de no disposar de superfície on es trobin el 
major nombre d’animals.

b) «Utilització»: La que es faci de la superfície en termes de tipus de conreu o coberta 
vegetal o l’absència d’aquests.

c) «Parcel·la agrícola»: Superfície de terra contínua en què un sol agricultor cultiva 
un únic conreu.

d) «Parcel·la SIGPAC»: Superfície contínua de terreny amb una referència 
alfanumèrica única representades gràficament en el Sistema d’Informació Geogràfica de 
Parcel·les Agrícoles, d’ara endavant SIGPAC.

e) «Recinte SIGPAC»: Cadascuna de les superfícies contínues de terreny dins d’una 
parcel·la SIGPAC, amb un ús agrícola únic dels que defineix el SIGPAC.

f) «Règims d’ajuda per superfície»: El règim de pagament únic, i tots els règims 
d’ajuda que estableix el títol IV del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de 
gener, excepte els que estableixen les seccions 10 i 11.

g) «Règims d’ajuda per bestiar boví»: Els règims de prima per vaca alletant i prima 
per sacrifici, que preveu la secció 11 del capítol 1 del títol IV del Reglament (CE) núm. 
73/2009 del Consell, de 19 de gener.

h) «Pagaments addicionals»: Els pagaments en els sectors del cotó, de la remolatxa 
i la canya de sucre, i del bestiar boví de carn i llet, per aplicació de l’article 69 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre.

i) «Ajudes especifiques»: mesures específiques d’ajuda als agricultors i als ramaders, 
per aplicació de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener.

j) «Superfície farratgera»: La superfície de l’explotació, incloses les superfícies 
utilitzades en comú i les que estiguin dedicades a un conreu mixt, disponible durant tot 
l’any natural, per a la cria de bovins, ovins o caprins, d’acord amb el que disposi el sistema 
integrat de gestió i control que preveu el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 
de gener. No es comptabilitzen en aquesta superfície:
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1r Les construccions, els boscos, les basses ni els camins.
2n Les superfícies que s’utilitzin per a altres conreus beneficiaris d’un règim d’ajuda 

comunitari o que s’utilitzin per a conreus permanents o hortícoles.
3r Les superfícies a les quals s’apliqui el règim de suport fixat per als productors de 

determinats conreus herbacis, utilitzades per al règim d’ajuda per als farratges dessecats 
o objecte d’un programa nacional o comunitari de retirada de terres.

k) «Pastures permanents»: Les terres utilitzades per al conreu de gramínies o altres 
farratges herbacis, ja siguin naturals (espontanis) o cultivats (sembrats), i no incloses en la 
rotació de conreus de l’explotació durant cinc anys o més, excloses les terres retirades 
d’acord amb la normativa comunitària.

l) «Període de retenció»: El període durant el qual un animal s’ha de mantenir en 
l’explotació per poder percebre l’ajuda.

m) «Vaca alletant»: La vaca que pertanyi a una raça càrnia o que procedeixi d’un 
encreuament amb alguna d’aquestes races i que formi part d’un ramat que estigui destinat 
a la cria de vedells per a la producció de carn.

n) «Brava»: El boví femella a partir de l’edat de vuit mesos que encara no hagi parit.
o) «Codi NC»: Codi de la nomenclatura combinada que estableix el Reglament (CE) 

núm. 2658/87 del Consell, de 23 de juliol, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística 
i a l’aranzel duaner comú.

p) «Pagament acoblat»: Pagament directe subordinat a la producció d’un producte 
específic.

q) «Ovella»: La femella de l’espècie ovina que hagi parit almenys una vegada o que 
tingui un any d’edat com a mínim l’1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud 
única.

r) «Cabra»: La femella de l’espècie caprina que hagi parit almenys una vegada o que 
tingui un any d’edat com a mínim l’1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud 
única.

s) «Professional de l’agricultura»: Tal com es defineix a l’article 16 de la Llei 45/2007, 
de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, és la persona física 
titular d’una explotació agrícola, ramadera o forestal, que requereixi un volum d’ocupació 
d’almenys mitja unitat de treball agrària i que obtingui almenys el 25 per cent de la seva 
renda d’activitats agràries o complementàries. Així mateix es presumeix el caràcter de 
professional de l’agricultura al titular d’una explotació agrícola, ramadera o forestal donat 
d’alta en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris del règim especial 
dels treballadors per compte propi o autònoms, així com els enquadrats en el dit règim per 
la seva activitat agrària.

També tenen la consideració de professional de l’agricultura les entitats associatives 
agràries titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, que requereixin un volum 
d’ocupació d’almenys una unitat de treball anual.

Article 3. Superació de superfícies o del nombre d’animals.

1. En el cas dels règims d’ajuda en què es prevegin superfícies bàsiques nacionals, 
el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en funció de la informació de superfícies 
rebuda de les comunitats autònomes, ha de calcular abans del 15 de novembre, les 
eventuals superacions de les superfícies o subsuperfícies bàsiques, i comunicar a les 
comunitats autònomes els corresponents coeficients d’ajust a aplicar a les superfícies, 
excepte en el cas del cotó en què s’ha de comunicar l’import ajustat de l’ajuda.

2. Per a la prima específica a les proteaginoses les comunitats autònomes han 
d’aplicar els coeficients d’ajust que estableixi la Comissió Europea.

3. En el cas de la prima per sacrifici, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
en funció de la informació rebuda de les comunitats autònomes, ha de calcular abans de 
l’1 de maig de l’any següent al de la presentació de la sol·licitud única les eventuals 
superacions del nombre màxim d’animals a escala nacional i comunicar a les comunitats 
autònomes els coeficients de reducció corresponents.
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Article 4. Superació dels límits pressupostaris.

1. Els pagaments directes no poden superar el límit establert, si s’escau, per a cada 
línia d’ajuda, ni el límit global que estableix l’annex IV del Reglament (CE) núm. 73/2009 
del Consell, de 19 de gener.

2. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, basant-se en la informació rebuda 
de la totalitat de les comunitats autònomes corresponent a cadascuna de les línies d’ajuda, 
ha de verificar el respecte als límits pressupostaris i comunicar a les comunitats autònomes 
el coeficient que s’hagi d’aplicar als imports a pagar per cada règim d’ajuda, o, si s’escau, 
l’import unitari a aplicar.

Article 5. Condicionalitat.

Tot beneficiari de qualsevol pagament directe especificat a l’article 1 ha de complir el 
que estableix el Reial decret 486/2009, de 3 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits 
legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals que han de complir els 
agricultors que rebin pagaments directes en el marc de la política agrícola comuna, els 
beneficiaris de determinades ajudes de desenvolupament rural, i els agricultors que rebin 
ajudes en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió i a la prima 
d’arrencada de la vinya.

Article 6. Modulació.

1. A tot agricultor al qual se li hagi de concedir una suma total de pagaments directes 
l’import de la qual sigui superior a 5.000 €, i només sobre l’import per damunt d’aquests 
5.000 € se li ha d’aplicar la reducció següent:

2010: 8%
2011: 9%

2. El percentatge de reducció que preveu l’apartat 1 s’incrementa en quatre punts 
percentuals per a les sumes dels pagaments directes que excedeixin els 300.000 euros, i 
aquest increment no és aplicable per als primers 300.000 euros.

Article 7. Clàusula antielusió.

Sens perjudici de qualssevol disposicions específiques que contingui el règim d’ajudes 
concret, no es pot efectuar cap pagament a cap beneficiari quan es demostri que aquest 
ha creat artificialment les condicions requerides per a la concessió d’aquests pagaments, 
amb vista a obtenir un avantatge contrari als objectius del règim d’ajuda.

TÍTOL II

Règim de pagament únic

Article 8. Beneficiaris.

Tenen dret a percebre el pagament únic els agricultors que posseeixin, en propietat, o 
en règim d’arrendament, drets de pagament únic de conformitat amb el que estableix 
l’article 3 del Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre.

Article 9. Requisits.

Els agricultors a què es refereix l’article 8:

1. Han de presentar la sol·licitud única que estableix l’article 97.
2. En aquesta sol·licitud s’han d’incloure els drets de pagament únic pels quals el 

titular vulgui percebre el pagament de conformitat amb el que disposa l’annex I, que 
estableix la informació mínima que ha de contenir la sol·licitud. Els drets d’ajuda només es 
poden sol·licitar als efectes del pagament per part de l’agricultor que els té disponibles en 
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la data límit per a la presentació de la sol·licitud única o que els rep després d’aquesta data 
per una cessió o per una assignació de nous drets.

3. Cada dret d’ajuda pel qual se sol·liciti el pagament únic s’ha de justificar amb una 
hectàrea admissible ubicada en el territori nacional, a excepció de les ubicades a la 
Comunitat Autònoma de les Canàries. No obstant això, els agricultors que sol·licitin el 
cobrament de drets especials de pagament únic queden exempts de l’obligació de justificar-
los amb hectàrees admissibles, a condició que mantinguin almenys el 50 per cent de 
l’activitat exercida en el període de referència expressada en unitats de bestiar gros, d’ara 
endavant UBG.

Article 10. Hectàrees admissibles.

1. Les hectàrees admissibles, necessàries per a la utilització dels drets de pagament 
únic normals, són les que defineix l’article 2 del Reial decret 1680/2009, de 13 de 
novembre.

2. Les hectàrees han de complir els criteris d’admissibilitat en tot moment al llarg de 
l’any natural en què es presenta la sol·licitud, excepte en cas de força major o en 
circumstàncies excepcionals.

Article 11. Utilització agrària de les terres.

1. Els agricultors poden utilitzar les parcel·les declarades corresponents a les 
hectàrees admissibles per justificar el pagament dels drets de pagament únic en qualsevol 
activitat agrària a excepció, fins al 31 de desembre de 2010, de la producció de patates 
diferents de les destinades a la fabricació de fècula, vivers i les fruites i hortalisses 
diferents de les esmentades a la definició d’hectàrea admissible que preveu l’apartat 1 
de l’article 10.

2. D’altra banda, es poden fer conreus secundaris, que estableix l’article 1, apartat 1, 
lletres i) i j) del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel 
qual es crea una organització de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques 
per a determinats productes agrícoles, durant un període màxim de tres mesos a partir de 
la data establerta a aquest efecte en la normativa comunitària.

3. En el cas de destinar les parcel·les al conreu del cànem, només es poden utilitzar 
les llavors certificades que figuren en el «Catàleg comú de les varietats d’espècies de 
plantes agrícoles» en data 15 de març de l’any respecte al qual es concedeix el pagament 
i publicades d’acord amb l’article 17 de la Directiva 2002/53/CE, a excepció de les varietats 
Finola i Tiborszallasi.

Article 12. Parcel·les a disposició de l’agricultor.

Les parcel·les d’hectàrees admissibles utilitzades per justificar drets d’ajuda han d’estar 
a disposició de l’agricultor el 31 de maig de l’any en què se sol·licita l’ajuda.

Article 13. Justificació de drets especials amb superfície. Canvi de tipologia.

Els agricultors amb drets especials que decideixin declarar un o diversos drets amb un 
nombre d’hectàrees admissibles corresponent han d’haver efectuat un canvi en la tipologia 
dels seus drets que des d’aquest moment es passen a considerar drets d’ajuda normals, i 
no es pot sol·licitar el restabliment de les condicions especials per a aquests drets.

Article 14. Consideracions sobre la justificació dels drets d’ajuda especials.

1. Per determinar la utilització dels drets especials justificats amb activitat ramadera 
s’ha d’utilitzar la informació que conté la base de dades informatitzada creada d’acord amb 
el Reial decret 728/2007, de 13 de juny, pel qual s’estableix i es regula el Registre general 
de moviments de bestiar i el Registre general d’identificació individual d’animals. En el cas 
del bestiar oví i caprí, la comunitat autònoma pot optar entre utilitzar la informació continguda 
en la dita base de dades o utilitzar els registres del llibre d’explotació que estableix el Reial 
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decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre 
dels animals de les espècies ovina i caprina. Segons aquesta informació:

a) Es considera que s’ha respectat el requisit relatiu a l’activitat agrària mínima, si es 
compleix, almenys, aquest 50 per cent d’activitat ramadera de mitjana durant el període de 
retenció de l’ajuda acoblada per vaca alletant o del pagament addicional a les explotacions 
que mantinguin vaques alletants

b) En el cas de no sol·licitar la prima per vaca alletant o el pagament addicional a les 
explotacions que mantinguin vaques alletants es determina la mitjana ponderada d’animals 
presents en l’explotació durant un període de 12 mesos que ha de determinar la comunitat 
autònoma competent.

c) Sens perjudici del que disposen els apartats anteriors, l’autoritat competent pot 
determinar que s’ha complert el requisit, comparant l’activitat ramadera de l’any en curs 
amb l’exercida durant el període de referència.

2. Per considerar utilitzats els drets especials s’ha de complir el requisit de mantenir 
el 50 per cent de l’activitat del període de referència. Si no s’assoleix aquest percentatge 
el dret es considera no utilitzat en la seva totalitat, no s’admet la utilització de fraccions i no 
és possible considerar les UBG que mantingui l’agricultor per calcular un nombre teòric de 
drets especials utilitzats. A aquests efectes, es consideren drets d’ajuda especials utilitzats 
únicament aquells pels quals s’ha concedit el pagament.

Article 15. Utilització dels drets d’ajuda.

1. Es consideren drets d’ajuda utilitzats els justificats en la sol·licitud única, la 
superfície dels quals resulti determinada en el sentit del sistema integrat de gestió i control 
que preveuen els reglaments (CE) núm. 1782/2003 i (CE) núm. 73/2009 del Consell, i per 
a l’aplicació de la condicionalitat que preveu el Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, 
de 29 d’abril de 2008, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, es 
modifiquen els reglaments (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, (CE) núm. 
1290/2005 i (CE) núm. 3/2008 i es deroguen els reglaments (CE) núm. 2392/86 i (CE) 
núm. 1493/1999.

2. Als efectes d’utilització dels drets d’ajuda, es considera que s’han utilitzat en primer 
lloc els drets d’ajuda normals d’un import més elevat. Entre els drets d’ajuda del mateix 
valor es considera la seva utilització segons l’ordre de numeració que posseeixin.

3. Quan un agricultor, després d’haver utilitzat tots els drets d’ajuda complets 
possibles, necessiti utilitzar un dret d’ajuda unit a una parcel·la que representi una fracció 
d’hectàrea, aquest últim dret d’ajuda el legitima per rebre una ajuda calculada 
proporcionalment segons la mida de la parcel·la i es considera completament utilitzat.

TÍTOL III

Règims específics d’ajuda per superfície

Secció 1a Prima a les proteaginoses

Article 16. Objecte i requisits.

1. Es concedeix als agricultors productors de proteaginoses una prima de 55,57 
euros per hectàrea, d’ara endavant €/ha.

2. La superfície màxima garantida en tota la Unió Europea és d’1.648.000 
hectàrees.

3. Les proteaginoses per les quals es pot rebre l’ajuda són els pèsols (NC 0713 10), 
tramussos dolços (NC ex 1209 29 50) faves i favons (NC 0713 50). La prima es concedeix 
per hectàrea cultivada i collida després de la fase de maduració lletosa, excepte en cas de 
les condicions excepcionals que preveu el segon paràgraf de l’article 80 del Reglament 
(CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener.
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Secció 2a Pagament específic al conreu d’arròs

Article 17. Objecte i requisits.

1. S’abona una ajuda específica de 476,25 €/ha als agricultors productors d’arròs per 
les parcel·les agrícoles definides com de regadiu en el SIGPAC o que figurin inscrites com 
de regadiu en un registre públic establert per la comunitat autònoma competent.

2. En les superfícies s’han d’haver efectuat els treballs normals requerits per al conreu 
de l’arròs i aquest ha d’haver arribat a la floració.

3. La data límit de sembra de l’arròs és el 30 de juny.
4. Les parcel·les afectades per una sol·licitud d’ajuda específica als productors d’arròs 

no poden ser objecte de cap altra sol·licitud per superfície en la mateixa campanya, llevat 
de la compatibilitat que preveu l’article 103.

5. Els agricultors d’arròs que s’acullin al sistema d’ajuda específica han de fer les 
declaracions següents:

a) Abans del 15 d’octubre, declaració d’existències en el seu poder al 31 d’agost 
anterior.

b) Abans del 15 de novembre, declaració de la producció obtinguda i de la superfície 
utilitzada.

En les dues declaracions s’han de desglossar les superfícies, tipus i varietats d’arròs, 
d’acord amb el que estableix l’article 1 del Reglament (CE) núm. 1709/2003 de la Comissió, 
de 26 de setembre, relatiu a les declaracions de collita i existències d’arròs.

Aquestes declaracions s’han de presentar davant l’autoritat competent.
6. Els industrials arrossaires han de fer, davant l’autoritat competent on es trobi 

emmagatzemat l’arròs, abans del 15 d’octubre, una declaració de les existències d’arròs 
que es trobin en el seu poder al 31 d’agost anterior, desglossades tal com estableix l’article 
2 del Reglament (CE) núm. 1709/2003 de la Comissió, de 26 de setembre.

Article 18. Superfície bàsica nacional i subsuperfícies bàsiques.

La superfície bàsica nacional d’arròs establerta queda dividida en deu subsuperfícies 
bàsiques corresponents a cadascuna de les comunitats autònomes productores d’arròs, la 
dimensió de les quals és la que figura a l’annex II.

Secció 3a Ajuda als agricultors productors de patata amb destinació a fècula

Article 19. Objecte i requisits.

1. Es concedeix una ajuda de 66,32 euros a la quantitat de patata produïda que 
sigui necessària per a la producció d’una tona de fècula, als productors que cultivin 
patates destinades a la producció de fècula. El productor ha de fer un contracte de 
conreu amb el transformador, que s’ha de presentar davant l’autoritat competent abans 
del 30 de juny.

2. L’ajuda només cobreix la quantitat objecte del contracte i està condicionada al fet 
que es pagui a l’agricultor el preu mínim que estableix l’article 95 bis del Reglament (CE) 
núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització 
comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats 
productes, i al compliment dels requisits que estableixen els articles 10 a 12 del Reglament 
(CE) núm. 1121/2009 de la Comissió de 29 de octubre de 2009, pel qual s’estableixen les 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell respecte als règims 
d’ajuda als agricultors que preveuen els seus títols IV i V.

3. La sol·licitud única s’ha de completar amb la presentació de la prova que l’agricultor 
ha rebut almenys el preu mínim esmentat a l’apartat anterior.
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Secció 4a Ajuda als fruits de clofolla

Article 20. Beneficiaris i requisits.

1. Els agricultors amb plantacions d’ametller, avellaner, noguera, pistatxo i garrofer, 
que compleixin les condicions que recull l’apartat següent, es poden beneficiar d’unes 
ajudes per superfície comunitàries i nacionals els imports de les quals s’indiquen a l’article 
següent.

La concessió de les ajudes nacionals i autonòmiques està supeditada al cobrament de 
l’ajuda comunitària.

2. Per tenir dret a les ajudes, les superfícies han de complir els requisits següents:

a) Tenir una densitat mínima per hectàrea de 80 arbres per a ametller, 150 per a 
avellaner i pistatxo, 60 per a noguera i 30 per a garrofer.

b) Estar incloses entre els recursos productius d’una organització o agrupació de 
productors reconeguda per a alguna de les categories que incloguin els fruits de clofolla, 
d’acord amb els articles 11 o 14 del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell, de 28 
d’octubre, pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector de les fruites 
i hortalisses, per als productes esmentat a l’apartat 1.

c) Tenir una superfície mínima per parcel·la de 0,1 ha.

Article 21. Quantia de les ajudes i finançament.

1. Es concedeix una ajuda comunitària general als agricultors, amb la presentació 
prèvia de la sol·licitud única, de 241,50 euros per hectàrea a les plantacions d’ametller, 
avellaner, noguera, pistatxo i garrofer. Complementàriament, a les plantacions d’avellaner 
s’assigna una ajuda comunitària addicional de 105 euros per hectàrea.

2. Si l’import obtingut multiplicant les superfícies amb dret a pagament per les 
ajudes unitàries esmentades a l’apartat 1 excedeix el límit màxim que preveu l’article 
83 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, s’ha d’aplicar un 
coeficient corrector a l’ajuda comunitària general per evitar la superació d’aquest límit 
màxim.

3. En cas que es necessiti l’aplicació del coeficient corrector, el Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí concedeix una ajuda nacional la quantia de la qual és la meitat 
de la diferència entre l’import unitari de l’ajuda comunitària general i aquest import unitari 
reduït com a conseqüència de l’aplicació del coeficient corrector.

Aquesta ajuda té com a límit la quantitat de 60,375 euros per hectàrea.
4. Les comunitats autònomes en el territori de les quals hi hagi plantacions de fruits 

de clofolla poden concedir, amb càrrec als seus fons, una ajuda per hectàrea i any que, 
sumada a l’aportació del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí no pot excedir la 
quantitat de 120,75 euros per hectàrea. Aquesta ajuda l’abona a l’agricultor la comunitat 
autònoma on estiguin ubicades les parcel·les de fruits de clofolla.

5. Quan no s’arribi a la quantitat màxima de l’ajuda a què es refereix l’apartat anterior 
el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de finançar un complement de l’ajuda 
a les superfícies el titular de les quals sigui agricultor professional de conformitat amb el 
que disposa la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.

Aquest complement de l’ajuda, sumat a l’aportació que recull l’apartat 3, puja fins a un 
màxim de 60,375 euros per hectàrea, condicionat a les disponibilitats pressupostàries.

6. L’ajuda finançada pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí es transfereix 
a les comunitats autònomes corresponents, d’acord amb la disponibilitat pressupostària 
existent, de conformitat amb el que estableix l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària.

A aquests efectes, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de transferir a 
les comunitats autònomes els imports necessaris per afrontar el pagament de l’ajuda 
nacional, basant-se en les superfícies per a les quals s’hagi sol·licitat ajuda, en l’import 
previst i en els possibles romanents que hi hagi de transferències anteriors.
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Secció 5a Ajuda als productors de llavors

Article 22. Objecte i requisits.

1. Es concedeix l’ajuda que preveu l’article 87 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del 
Consell, de 19 de gener, als productors de llavors de base o llavors certificades de les 
espècies que estableix el seu annex XII, en què s’indiquen els imports de l’ajuda per 
espècie i varietat que poden percebre els beneficiaris.

2. L’ajuda se supedita, a més a més, al compliment dels requisits següents per a les 
llavors:

a) Haver estat certificades oficialment.
b) Haver estat produïdes en les condicions que preveu l’article 19 del Reglament 

(CE) núm. 1121/2009 de la Comissió, de 29 de octubre de 2009.

Per a això, s’ha de presentar per al seu registre, davant l’autoritat competent, el 
corresponent contracte de multiplicació, que inclogui, almenys, les dades mínimes que 
figuren a l’annex III o la declaració de conreu, en el cas de producció en conreu directe per 
l’establiment de llavors, abans de les dates límit que s’indiquen a continuació:

1r Per a totes les espècies, excepte l’arròs, fins al final del termini per a la presentació 
de la sol·licitud única en les sembres de tardor i el 15 de maig, per a les sembres de 
primavera.

2n Per a les llavors d’arròs, el 30 de juny.

c) Haver estat collides, durant l’any, en el territori nacional i comercialitzades per a la 
sembra, abans del 15 de juny de l’any següent a la collita.

Es considera que s’ha complert el requisit d’haver comercialitzat una llavor per a la 
sembra quan hagi estat venuda a un establiment autoritzat i, una vegada processada i 
envasada, hagi estat certificada oficialment. La venda s’ha d’acreditar mitjançant una 
factura, albarà o altres documents que la provin. L’establiment autoritzat ha d’acreditar que 
la llavor, una vegada envasada, precintada i certificada oficialment, s’ha comercialitzat 
segons el que disposa l’article 21 del Reglament (CE) núm. 1121/2009 de la Comissió, de 
29 de octubre de 2009.

Article 23. Beneficiaris.

1. Els beneficiaris d’aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Adjuntar a la sol·licitud única d’ajuda una còpia del contracte de multiplicació o, en 
cas de producció en conreu directe, de la declaració de conreu. No obstant això, en el 
supòsit de les sembres de primavera de llavors diferents de l’arròs i en el cas de les llavors 
d’arròs, tant la declaració de conreu com el contracte poden no acompanyar la sol·licitud 
esmentada, però s’han de presentar amb posterioritat davant l’autoritat competent, abans 
de les dates assenyalades a l’apartat 2 de l’article anterior.

b) Presentar abans del dia 30 d’abril de l’any següent, davant l’autoritat competent, 
la informació sobre la quantitat de llavor certificada produïda, expressada en quintars amb 
dos decimals, per a la qual se sol·licita l’ajuda, per cada espècie, acompanyada del certificat 
oficial expedit per la comunitat autònoma corresponent en què ha de figurar, com a mínim, 
la identificació de l’acta de precintatge (número i data de l’acta); el nombre de cada lot 
corresponent a l’acta, i la quantitat de llavor certificada de la totalitat de cada lot amb 
indicació de la que correspongui a aquest beneficiari.

A efectes del que indica el paràgraf anterior, la informació sobre la quantitat de llavor 
certificada produïda consisteix en un certificat expedit per l’establiment de llavors, en el 
cas de producció de llavors mitjançant un contracte de multiplicació, o en una declaració 
de l’entitat productora de llavors, en el cas de la producció de llavors en conreu directe.

Tant el certificat com la declaració han d’anar acompanyats de la certificació oficial 
expedida per la comunitat autònoma corresponent, que consisteix en la validació oficial 
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per part de l’organisme responsable de la certificació de la comunitat autònoma que va 
precintar la llavor.

2. Per a les llavors en què és possible la seva derivació a usos d’alimentació humana 
o animal, llevat que hagin estat tractades o acolorides les llavors de manera que 
s’impossibiliti la derivació, ha de quedar prou provada, a satisfacció de l’autoritat competent, 
la seva no-derivació a aquests usos.

Secció 6a Ajuda específica al conreu del cotó

Article 24. Objecte i import de les ajudes.

Es concedeix una ajuda específica per hectàrea admissible als productors de cotó, 
d’acord amb el que estableixen l’article 88 i següents del Reglament (CE) núm. 73/2009 
del Consell, de 19 de gener.

L’ajuda és de 1.400 euros per hectàrea de cotó per a una superfície bàsica nacional de 
48.000 hectàrees.

Article 25. Superfícies admissibles, varietats, pràctiques agronòmiques i rendiments 
mínims.

1. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’establir, per a cada any de 
sembra:

a) Els criteris objectius sobre la base dels quals les terres poden ser reconegudes per 
a l’ajuda específica al cotó. Els criteris s’han de basar en l’economia agrícola de les regions 
per a les quals la producció de cotó és important, l’estat edafoclimàtic de les superfícies en 
qüestió, la gestió de les aigües de reg, les rotacions, i les tècniques culturals susceptibles 
de respectar el medi ambient.

b) Les varietats de cotó que estiguin recollides en el catàleg comunitari i s’adaptin a 
les necessitats del mercat.

c) Les condicions de conreu i tècniques agronòmiques, inclosa la densitat de 
plantació, que s’han de respectar, i que permetin mantenir i recol·lectar el conreu en 
condicions normals, i obtenir un producte de qualitat sana, cabal i comercial. Es considera 
que el cotó és de qualitat sana, cabal i comercial quan sigui lliurat i acceptat sota control 
de l’òrgan pagador per al seu desmotatge per part d’una desmotadora prèviament 
autoritzada de conformitat amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 46.

2. A més a més, les comunitats autònomes poden establir, a l’empara del que disposin 
les normes comunitàries, altres criteris o requisits addicionals.

3. Les comunitats autònomes poden establir els rendiments mínims de conreu com a 
factor indicatiu en el marc del compliment de l’article 30 del Reglament (CE) núm. 73/2009 
del Consell, de 19 de gener.

4. Els agricultors han de posar a disposició de les autoritats competents tots els 
justificants que permetin acreditar el compliment de tots els requisits.

Article 26. Organitzacions interprofessionals autoritzades.

1. A efecte del que disposa l’article 91 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, 
de 19 de gener, es consideren «organitzacions interprofessionals autoritzades» les entitats 
jurídiques compostes per productors de cotó i, almenys, una desmotadora. Els productors 
que pertanyin a una organització interprofessional autoritzada perceben una ajuda 
addicional de 2 euros per hectàrea.

2. Correspon a les comunitats autònomes autoritzar les organitzacions 
interprofessionals que ho sol·licitin. En cas que una organització interprofessional 
comprengui superfícies i desmotadores ubicades en diverses comunitats autònomes, 
l’autoritat competent per a l’autorització és la de la comunitat autònoma en què s’ubiquin la 
majoria de les desmotadores.
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3. Tots els anys, les comunitats autònomes han d’autoritzar abans del 15 de desembre, 
respecte a la sembra de l’any següent, tota organització interprofessional que ho sol·liciti i 
reuneixi les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1121/2009 de la Comissió, 
de 29 de octubre de 2009.

En la sol·licitud ha de constar, almenys, el següent: dades personals i càrrec que 
representa en l’entitat el sol·licitant, dades de l’entitat a la qual representa, acreditació del 
nombre de desmotadores, de productors i d’hectàrees susceptibles de ser sembrades de 
cotó que representa, i estatuts i regles de funcionament intern de l’entitat.

Secció 7a Ajuda als tomàquets per a transformació

Article 27. Objecte.

Només durant l’any 2010, es concedeix l’ajuda transitòria per superfície que preveu 
l’article 96, apartat 1, del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, per 
als agricultors productors de tomàquets amb destinació a transformació, sempre que 
compleixin les condicions que estableixin les normatives comunitàries i nacionals.

Article 28. Beneficiaris i requisits.

1. Els agricultors amb plantacions de tomàquets, que compleixin les condicions que 
recull l’apartat següent, es poden beneficiar de les ajudes per superfície que estableix 
l’article següent.

2. Per tenir dret a les ajudes, l’agricultor:

a) Ha de destinar a la transformació la producció procedent de les parcel·les 
declarades a efectes d’aquesta ajuda, emparada mitjançant un contracte de transformació 
que ha de tenir les característiques que estableix l’article 30.

b) Ha de lliurar a transformació un mínim de 35.000 quilograms per hectàrea de 
tomàquet, d’ara endavant kg/ha. No obstant això, si l’agricultor lliura la producció a través 
d’una organització de productors (d’ara endavant OP), el requisit de lliurament mínim es 
verifica per als agricultors inclosos en el conjunt dels contractes formalitzats per l’OP, quan 
s’assoleixi un rendiment global establert com a quocient entre els quilograms lliurats sota 
els contractes esmentats i la superfície total d’aquests.

c) Ha d’identificar en la seva sol·licitud única l’entitat a la qual faci els lliuraments.

Article 29. Quantia i límit de l’ajuda.

1. La quantia indicativa de l’ajuda per hectàrea és de 1.100 €/ha.
2. L’import final de l’ajuda per hectàrea el determina el Ministeri de Medi Ambient, i 

Medi Rural i Marí, abans del 30 de desembre de 2010, dividint el límit màxim esmentat a 
l’apartat 3 entre el total de les superfícies determinades que s’obtenen de les comunicacions 
efectuades per les comunitats autònomes segons el que estableix el punt g) de l’apartat 2 
de l’article 109. No obstant això, aquest import no pot ser inferior a 1.100 €/ha per a la 
superfície determinada la producció de la qual s’hagi destinat a la fabricació de tomàquet 
pelat sencer, amb un límit de 1.300 ha.

3. Els pagaments d’aquesta ajuda en aquest sector i per a la campanya no poden 
excedir el límit pressupostari de 28.116.500 euros.

Article 30. Forma, contingut i data de subscripció dels contractes de transformació.

1. S’ha de subscriure un contracte per a la transformació de tomàquet que ha de 
portar un número d’identificació.

2. Els contractes poden ser:

a) Un contracte que se subscriu entre:

1r Part venedora, que pot ser un agricultor o una OP.
2n Part compradora, que és un transformador autoritzat.
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b) Un compromís de lliurament quan l’OP actuï també com a transformador. En 
aquest cas, quan l’OP rebi primera matèria d’agricultors que no són socis d’aquesta per a 
la seva transformació per part de l’OP, s’ha de formalitzar un contracte de transformació 
entre els agricultors esmentats i l’OP.

3. La part venedora només pot subscriure un contracte per un tipus de producte 
elaborat i per transformador.

4. Una OP pot contractar quantitats destinades a la transformació produïdes per 
altres productors diferents dels seus agricultors afiliats, en aquest cas és necessària la 
subscripció d’un acord signat entre l’agricultor i l’OP.

5. Els agricultors que contractin directament amb un transformador han de contractar 
una superfície mínima de conreu de 30 hectàrees.

6. Els contractes han de contenir, almenys, les dades que s’indiquen a continuació:

a) La identificació de les parts contractants. En el cas dels compromisos de lliurament 
ha de figurar la identificació de l’OP.

b) La relació de tots els productors sol·licitants de l’ajuda emparats pel contracte i la 
superfície total de les parcel·les de les quals procedeixin els tomàquets lliurats a la 
transformació i que hagin estat incloses en les respectives sol·licituds úniques.

En cas que una OP formalitzi contractes amb diversos transformadors, aquesta relació 
es pot presentar com una única llista global en què s’incloguin tots els productors emparats 
pels contractes subscrits.

c) La quantitat de primera matèria que s’hagi de lliurar per a la transformació.
d) El període en què es facin els lliuraments en les fàbriques de transformació.
e) L’obligació dels transformadors de transformar les quantitats lliurades en virtut del 

contracte i admeses a transformació i el compromís que aquestes quantitats no surtin de 
la fàbrica ni s’utilitzin per a altres finalitats.

f) El preu de compravenda de la primera matèria.

7. Els contractes s’han de subscriure, al més tard, el 15 de febrer de 2010.

Article 31. Períodes de lliurament.

Els lliuraments de primera matèria a les transformadores s’han de fer entre el 15 de 
juny i el 15 de novembre de 2010.

Article 32. Presentació dels contractes i justificació dels lliuraments.

1. Els contractes s’han de presentar davant l’autoritat competent on radiqui la seu 
social de l’OP o, en cas que el contracte l’hagi realitzat un agricultor individual, on li 
correspongui presentar la seva sol·licitud única, en els 10 dies hàbils següents a la data de 
la formalització d’aquest. Aquesta autoritat assigna un número d’identificació al contracte i 
li ho comunica a l’OP o a l’agricultor individual i al transformador.

La llista esmentada a la lletra b) de l’apartat 6 de l’article 30, així com, si s’escau, la 
modificació dels contractes presentats per un agricultor o per una OP, es poden presentar 
davant l’autoritat competent fins al 31 de maig de 2010.

2. Els transformadors han de remetre a l’autoritat competent on es trobi la fàbrica de 
transformació una justificació de les quantitats lliurades a la transformació sobre la base de 
cada contracte, abans de l’1 de desembre de 2010.

3. La comunitat autònoma receptora de les dades indicades als apartats anteriors ha 
de remetre a l’autoritat competent que correspongui la informació relativa als sol·licitants 
que no han presentat la sol·licitud única en el seu àmbit territorial.

Article 33. Autorització dels transformadors.

1. Els transformadors que estiguin autoritzats i hagin actuat com a tals en alguna de 
les tres campanyes prèvies a la campanya 2010-2011, es consideren autoritzats per a la 
dita campanya.
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2. Per a les noves autoritzacions de transformadors que vulguin participar en el règim 
d’ajudes, els interessats han de presentar una sol·licitud, abans del 12 de febrer de 2010, 
davant l’autoritat competent en el territori de la qual radiquin les seves instal·lacions.

3. La sol·licitud d’autorització dels transformadors ha de contenir, almenys, les dades 
que figuren a l’annex IV.

Juntament amb la sol·licitud, els transformadors han de justificar, per a cada una de les 
seves fàbriques, la capacitat de transformació per hora del producte i tipus d’elaborat 
corresponent. L’acreditació d’aquests aspectes ha de contenir, almenys, les dades que 
figuren a l’annex V. Així mateix, s’han de comprometre a portar una comptabilitat específica 
que permeti obtenir, almenys, la informació, per tipus de producte elaborat, a què es 
refereix l’apartat 2 de l’article 34.

4. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de publicar, abans del 14 de 
febrer de 2010, sobre la base de la informació rebuda en virtut del que disposa el punt g) 
de l’apartat 2 de l’article 109, les relacions de transformadors autoritzats per a 2010.

Article 34. Requisits dels transformadors.

1. Els transformadors han de comunicar a l’autoritat competent la setmana en què 
comencin les operacions de transformació amb una antelació mínima de 5 dies hàbils 
abans del començament d’aquestes.

2. L’1 de febrer de 2011, al més tard, els transformadors de tomàquets han de 
comunicar a les autoritats competents:

a) La quantitat de primera matèria transformada en productes acabats que estableix 
l’article 2 del Reglament (CE) núm. 1535/2003 de la Comissió, de 29 d’agost, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 2201/96 del Consell, pel 
que fa al règim d’ajuda en el sector dels productes transformats a base de fruites i 
hortalisses, desglossada per tipus de producte elaborat i en funció dels conceptes 
següents:

1r Quantitat rebuda en virtut de contractes.
2n Quantitat rebuda al marge de contractes.

b) La quantitat de productes acabats obtinguda a partir de cadascuna de les quantitats 
indicades a la lletra a).

c) La quantitat de productes acabats que especifica la lletra b) que tinguin en 
existències el 14 de juny de 2010, desglossada per productes venuts i sense vendre.

Les quantitats de suc de tomàquet i de tomàquet concentrat afegides a tomàquets en 
conserva s’han d’incloure en les quantitats de tomàquets pelats o sense pelar.

3. En les comunicacions assenyalades a les lletres b) i c) de l’apartat precedent, s’hi 
han d’incloure les quantitats dels productes que especifiquen els apartats 9, 11, 12, 13 i 14 
de l’article 2, del Reglament (CE) núm. 1535/2003 de la Comissió, de 29 d’agost, utilitzats 
per elaborar els productes que defineix l’apartat 15 del dit article.

Les quantitats indicades s’han d’expressar en pes net. Les comunicacions esmentades 
anteriorment han d’anar signades pel transformador, que certifica així la seva veracitat.

4. Els transformadors han de posar a disposició de l’administració la seva comptabilitat 
específica, establerta sobre la base del que indica l’article 30, per a les comprovacions i els 
controls que siguin necessaris.

Secció 8a Ajuda als productors de remolatxa sucrera

Article 35. Objecte, requisits i quantia de l’ajuda.

1. Es concedeix una ajuda als productors de remolatxa sucrera per sucre produït a 
l’empara de quotes de les campanyes de comercialització 2010/2011 i, 2011/2012. L’ajuda 
es concedeix en funció de la quantitat de sucre de quota obtinguda a partir de la remolatxa 
sucrera subministrada de conformitat amb contractes de subministrament.
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L’ajuda és de 48,2481 euros per tona de sucre blanc de qualitat corrent.
2. Les indústries sucreres han de portar una comptabilitat específica dels lliuraments 

per a cada agricultor amb el qual tinguin establert un contracte de subministrament i han 
de respondre de la veracitat de les dades de cada lliurament.

Abans del 10 de setembre de l’any següent al de la sol·licitud única, les indústries 
sucreres que transformin remolatxa mitjançant un contracte per produir sucre de quota han 
d’enviar als òrgans competents de les comunitats autònomes on s’ubiqui la fàbrica sucrera 
una relació de tots els productors i els seus lliuraments en quilos, expressades en sucre de 
quota de qualitat corrent. La comunitat autònoma, receptora de les dades anteriors, ha de 
remetre a l’autoritat competent que correspongui la informació relativa a dades de les 
sol·licituds úniques no presentades en el seu àmbit territorial.

3. Els productors de remolatxa sucrera que vulguin obtenir l’ajuda que preveu aquest 
article han de presentar els contractes formalitzats amb les indústries sucreres el 2010 i/o 
2011 respectivament, a l’autoritat competent de la comunitat autònoma no més tard del 15 
de maig per a la sembra primaveral i de l’1 de desembre per a la sembra tardorenca de 
l’any en què es realitza la sol·licitud única. Alternativament a la presentació del contracte 
per part del productor, l’Administració competent pot recollir directament de les indústries 
sucreres la informació corresponent als contractes esmentats.

TÍTOL IV

Règims d’ajuda per bestiar boví

Secció 1a Disposicions comunes

Article 36. Identificació i registre del bestiar.

Perquè un animal pugui donar dret a percebre alguna de les ajudes que descriu aquest 
títol, ha d’estar identificat i registrat de conformitat amb les disposicions del Reial decret 
1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels 
animals de l’espècie bovina. L’explotació a la qual pertanyen els animals susceptibles de 
percebre l’ajuda ha de complir les disposicions que estableix el Reial decret 479/2004, de 
26 de març, pel qual s’estableix el Registre general d’explotacions ramaderes.

Article 37. Ús o tinença de substàncies prohibides.

1. Quan, en aplicació del Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen 
les mesures de control aplicables a determinades substàncies i els seus residus en els 
animals vius i els seus productes, es detectin substàncies prohibides, en virtut del Reial 
decret 2178/2004, de 12 de novembre, pel qual es prohibeix utilitzar determinades 
substàncies d’efecte hormonal i tireostàtic i substàncies betagonistes d’ús en la cria de 
bestiar, o de substàncies utilitzades il·legalment, en un animal pertanyent al bestiar boví 
d’un agricultor, o quan es trobi una substància o un producte autoritzat, però posseït de 
manera il·legal en l’explotació d’aquest agricultor, en qualsevol forma, aquest queda exclòs 
del benefici dels imports de les primes sol·licitades durant la campanya corresponent i que 
preveuen les disposicions d’aquest capítol, sens perjudici de les responsabilitats de tota 
índole que se’n puguin derivar, especialment les que preveu la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 
de sanitat animal.

En cas de reincidència, el període d’exclusió es prorroga, segons la gravetat de la 
infracció, fins a cinc anys a partir de l’any en què s’hagi detectat la reincidència.

2. En cas d’obstrucció, per part del propietari o del posseïdor dels animals, de les 
inspeccions i de les preses de mostres necessàries per a l’aplicació dels plans nacionals 
de control de residus, així com de les investigacions i els controls que estableix el Reial 
decret 1749/1998, de 31 de juliol, s’hi han d’aplicar les exclusions que preveu l’apartat 1.

3. Qualsevol autoritat que, en l’exercici de les seves competències, detecti alguna de 
les anomalies que estableixen els apartats anteriors ho ha de comunicar a les autoritats 
competents de la gestió i del control de les primes ramaderes.
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Secció 2a Prima per vaca alletant

Article 38. Tipus de primes, quantia i límits.

Les ajudes per vaca alletant, que estableix l’article 111 del Reglament (CE) núm. 
73/2009, del Consell, de 19 de gener, són de dos tipus, prima per vaca alletant l’import 
unitari base de la qual és de 186,00 euros per cap i prima complementària per vaca alletant 
l’import unitari de la qual és de 22,46 euros per cap.

Els límits nacionals es determinen atenent el que estableixen l’article 53 del Reglament 
(CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener, i la secció 11 del títol IV.

Article 39. Prima per vaca alletant.

1. El ramader que mantingui vaques alletants, amb la sol·licitud prèvia, inclosa dins 
la sol·licitud única, pot obtenir la prima per vaca sempre que reuneixi els requisits 
següents:

a) Tenir assignat un límit màxim individual de drets de prima, d’acord amb el que 
estableix el Reial decret 1839/1997, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
per a la realització de transferències i cessions de drets de prima i per a l’accés a les 
reserves nacionals respecte als ramaders d’oví i caprí i dels que mantenen vaques 
alletants.

b) No haver venut llet o productes lactis de la seva explotació durant els dotze mesos 
següents a la presentació de la sol·licitud o, si la venen, que tinguin una quantitat de 
referència individual, disponible a 31 de març de l’any de sol·licitud de la prima, inferior o 
igual a 120.000 quilograms.

c) Respectar el període de retenció corresponent, per a la qual cosa el productor ha 
d’haver mantingut en la seva explotació, durant almenys sis mesos successius a partir de 
l’endemà de la presentació de la sol·licitud, un nombre de vaques alletants almenys igual 
al 60 per cent del nombre total d’animals pel qual se sol·licita la prima i un nombre de 
braves que no superi el 40 per cent del nombre total esmentat. Qualsevol variació del 
nombre d’animals objecte de sol·licitud, incloent-hi el seu trasllat, el sol·licitant l’ha de 
comunicar a l’autoritat competent en la forma com aquesta determini.

En cas que el càlcul del nombre màxim de braves, expressat en forma de percentatge, 
doni com a resultat un nombre fraccionari d’animals, aquest número s’ha d’arrodonir a la 
unitat inferior si és inferior a 0,5 i al nombre enter superior si és igual o superior a 0,5.

2. Són objecte d’ajuda les vaques alletants i les braves que pertanyin a una raça 
càrnia o procedeixin d’un encreuament amb una d’aquestes races i que formin part d’un 
ramat destinat a la cria de vedells per a la producció de carn. A aquests efectes, no es 
consideren vaques o braves de raça càrnia les de les races bovines enumerades a l’annex 
IV del Reglament (CE) núm. 1121/2009 de la Comissió, de 29 d’octubre de 2009.

3. Quan en l’explotació es vengui llet, per determinar el nombre de caps amb dret a 
prima, la pertinença dels animals al cens de vaques lleteres o al d’alletants s’ha establir 
mitjançant la relació entre la quantitat de referència del beneficiari i el rendiment lleter mitjà 
per a Espanya que estableix l’annex V del Reglament (CE) núm. 1121/2009 de la Comissió, 
de 29 d’octubre de 2009.

No obstant això, els productors que acreditin davant l’autoritat competent un rendiment 
lleter superior poden utilitzar aquest últim per a la realització del càlcul.

Article 40. Prima complementària per vaca alletant.

1. Els beneficiaris de la prima per vaca alletant poden obtenir una prima 
complementària, per al mateix nombre de caps.

2. El finançament d’aquesta prima complementària s’efectua de la manera següent:

a) Amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) si les explotacions 
es troben en alguna de les regions que estableix la normativa comunitària a aquest 
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efecte, en particular el Reglament (CE) núm. 1082/2006, del Consell, d’11 de juliol de 
2006, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i es deroga el 
Reglament (CE) núm. 1260/1999 i les disposicions de desplegament d’aquesta normativa, 
en concret les decisions de la Comissió de 4 d’agost de 2006, 2006/595/CE, per la qual 
s’estableix la llista de les regions que poden rebre finançament dels fons estructurals 
d’acord amb l’objectiu de convergència per al període 2007-2013, i la 2006/597/CE, per 
la qual s’estableix la llista de les regions que poden rebre finançament dels fons 
estructurals de manera transitòria i específica d’acord amb l’objectiu de competitivitat 
regional i ocupació per al període 2007-2013.

b) Amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, que s’han de transferir a les 
comunitats autònomes d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 86 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, si les explotacions s’ubiquen en altres regions.

Secció 3a Primes per sacrifici

Article 41. Tipus de primes, quantia i límits.

1. D’acord amb el que preveu l’article 116 del Reglament (CE) núm. 73/2009, del 
Consell, de 19 de gener, es poden concedir als productors criadors de bestiar boví primes 
per sacrifici de bovins adults per un import unitari de 26,40 €/cap i primes per sacrifici de 
vedells per un import unitari de 46,50 euros/cap.

2. Els límits nacionals es determinen atenent el que estableixen l’article 53 del 
Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener, i la secció 11 del títol IV. En el 
cas de la prima per sacrifici, la quantia corresponent als pagaments per aplicació de l’article 
69 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, es descompta 
exclusivament de la part que es manté acoblada de la prima esmentada.

Article 42. Condicions de concessió.

1. Els productors de bestiar boví poden obtenir, amb la sol·licitud prèvia, que s’integra 
dins la sol·licitud única, la prima per sacrifici, quan els seus animals se sacrifiquin a l’interior 
de la Unió Europea o s’exportin vius a un tercer país.

Per poder optar a la prima pel sacrifici d’animals sacrificats a Espanya, els agricultors 
han de presentar, juntament amb la sol·licitud única, una declaració de participació en el 
règim de prima per sacrifici, en el termini de presentació de sol·licituds que preveu l’apartat 
2 de l’article 99.

La presentació de la sol·licitud de la prima per sacrifici d’animals sacrificats en un altre 
Estat membre de la Unió Europea o exportats vius a un tercer país es pot efectuar en els 
períodes de presentació de sol·licituds que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 99, en 
un termini que no pot ser de més de quatre mesos següents a la data del sacrifici o de 
l’exportació d’animals vius a països tercers.

2. Són objecte de subvenció els bovins que, en la data de sacrifici:

a) Tinguin almenys vuit mesos d’edat, per obtenir la prima pel sacrifici de bovins 
adults, o

b) Tinguin més d’1 mes i menys de 8 mesos d’edat i un pes en canal de 185 quilograms 
com a màxim, per obtenir la «prima pel sacrifici de vedells». En tot cas s’entén que 
compleixen aquest requisit els animals de menys de sis mesos.

En els altres casos, per a la determinació del pes en canal s’han de tenir en compte la 
presentació i la preparació de les canals que descriu l’annex VI.

Si, per circumstàncies excepcionals, no és possible determinar el pes en canal de 
l’animal, es considera que es compleixen les condicions reglamentàries sempre que el pes 
«en viu» no sobrepassi els 300 quilograms.

3. Per tenir dret a la prima, el període de retenció mínim és de dos mesos. Aquest 
període de retenció ha d’haver finalitzat en el termini màxim d’un mes abans del sacrifici o 
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dos mesos abans de l’exportació de l’animal. En el cas dels vedells sacrificats abans dels 
tres mesos d’edat, el període de retenció és d’un mes.

4. Quan el nombre d’animals subvencionables superi els límits nacionals previstos, 
es redueix proporcionalment el nombre d’animals amb dret a prima de cada productor.

Article 43. Declaració de participació dels establiments de sacrifici.

1. Amb la finalitat de simplificar la gestió i facilitar el control de les primes per sacrifici, 
els establiments de sacrifici autoritzats que vulguin participar per primera vegada com a 
col·laboradors en el règim de primes per sacrifici han de comunicar prèviament la seva 
participació a l’autoritat competent.

2. La declaració de participació ha de contenir, almenys, els aspectes següents:

a) Identificació de l’establiment, incloent-hi el número de registre sanitari i el número 
de registre d’explotacions atribuït en virtut del Reial decret 479/2004, de 26 de març.

b) El compromís de portar un registre, que pot estar informatitzat, relatiu als sacrificis 
de tots els animals bovins, que inclogui, com a mínim:

1r Data de sacrifici.
2n Números d’identificació dels animals, d’acord amb el que estableix el Reial decret 

1980/1998, de 18 de setembre.
3r Números d’identificació de les canals, relacionats amb els dels animals.
4t Pes de cadascuna de les canals dels bovins d’edats compreses entre els sis i menys 

de vuit mesos.

c) Descripció de la presentació i la preparació habitual de les canals dels bovins de 
més d’1 mes i menys de 8 mesos que s’utilitza a l’establiment i el compromís de realitzar 
la determinació del pes de les canals d’acord amb el procediment que descriu l’annex VI.

d) El compromís de sotmetre’s als controls que estableixi l’autoritat competent i 
col·laborar en la seva realització.

e) Autorització expressa al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, per fer 
pública la relació d’establiments de sacrifici que participen com a col·laboradors en el 
règim de primes per sacrifici.

3. L’escorxador ha de comunicar a l’autoritat competent qualsevol variació en la 
informació que contingui la declaració de participació, en el termini de 20 dies hàbils.

4. L’incompliment d’algun dels compromisos que contingui la declaració de 
participació, o de les obligacions que estableix l’article 13 del Reial decret 1980/1998, de 
18 de setembre, o del termini establert per a la comunicació de les baixes al servidor 
central de la base de dades del sistema d’identificació i registre dels bovins, dóna lloc a 
l’exclusió de l’establiment de la participació en el règim de primes durant un any, sens 
perjudici de les responsabilitats de tota índole que se’n puguin derivar, especialment les 
que recull la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

Article 44. Prova de sacrifici en el cas d’animals sacrificats a Espanya.

1. Només es poden tenir en compte, a efectes d’aquesta prima, els animals que 
hagin estat sacrificats en establiments de sacrifici que hagin comunicat la seva participació 
en les primes esmentades i que estiguin registrats de conformitat amb el que preveu el 
Reial decret 479/2004, de 26 de març.

2. La comunicació de la baixa de l’animal realitzada per l’establiment de sacrifici de 
conformitat amb el que estableix l’article 13 del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, 
té la consideració de prova de sacrifici. Aquestes baixes han de constar en el Registre general 
d’identificació individual d’animals (RIIA), en una data anterior al pagament de l’ajuda.

3. Per als animals que en la data del sacrifici tinguin una edat compresa entre 6 i 8 
mesos, l’establiment de sacrifici ha de comunicar el pes de la canal a l’autoritat competent, 
en la forma que aquesta determini. A més a més, a petició del productor, l’establiment de 
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sacrifici ha d’expedir un certificat del pes en canal per als animals que en la data del 
sacrifici tinguin una edat compresa entre 6 i 8 mesos.

Article 45. Concessió de la prima al sacrifici en el cas d’expedició o exportació dels 
animals.

1. En el cas d’expedició d’animals subvencionables a un altre Estat membre de la 
Unió Europea, la prima se sol·licita i concedeix a Espanya. La prova de sacrifici en aquest 
cas consisteix en un certificat emès per l’escorxador de l’Estat membre de destinació, que 
ha de contenir les mencions que descriu la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 78 del 
Reglament (CE) núm. 1121/2009 de la Comissió, de 29 d’octubre de 2009.

2. Si els animals són exportats a un país no pertanyent a la Unió Europea, les 
condicions són les mateixes, però la prova de sacrifici se substitueix per la presentació de 
les proves de l’exportació, tal com figura a l’annex I. A aquests efectes les ciutats de Ceuta-
Melilla es consideren països tercers.

TÍTOL V

Pagaments addicionals per aplicació de l’article 69 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre

CAPÍTOL I

Ajuda als agricultors

Secció 1a  Pagaments addicionals en el sector del cotó

Article 46. Objecte i requisits.

1. L’ajuda es concedeix als agricultors que lliurin a la desmotadora un producte de 
qualitat sana, cabal i comercial, exempt de restes de plàstics, que compleixi, almenys, els 
requisits següents:

a) Tenir un percentatge màxim d’humitat del 12 per cent.
b) Tenir un percentatge màxim de matèries estranyes del 5 per cent.

L’ajuda s’abona per hectàrea de cotó en la qual s’assoleixi un llindar mínim de producció 
per hectàrea, determinat per la comunitat autònoma corresponent per a cada terme municipal, 
i la producció de la qual compleixi els requisits que estableix el paràgraf anterior.

2. Les comunitats autònomes poden establir, sobre la base dels criteris de l’apartat 
anterior, diversos trams d’ajuda, i definir per a cadascun un import diferent d’aquesta, així 
com altres requisits complementaris de qualitat.

3. Les desmotadores que vulguin col·laborar en aquest règim d’ajudes:

a) Han de presentar, a l’autoritat competent, una sol·licitud de participació. Hi ha de 
figurar el compromís de portar una comptabilitat material de cotó sense desmotar, cotó 
desmotat i subproductes obtinguts, i s’hi ha de recollir la quantitat rebuda i el seu contingut 
en humitat i impureses.

b) Han de respondre de l’exactitud i la veracitat de les operacions comptabilitzades.
c) Han de posar a disposició de l’administració la seva comptabilitat per a les 

comprovacions i els controls que siguin necessaris.

4. El cotó sense desmotar que entri a la desmotadora no en pot sortir llevat de causa 
de força major i amb la comunicació prèvia a l’administració.

Article 47. Càlcul de l’ajuda.

1. L’import global de l’ajuda és del 10 per cent del límit màxim corresponent a aquest 
sector, dins el límit nacional que estableix l’article 40 del Reglament (CE) núm. 73/2009, 
del Consell, de 19 de gener.
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2. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’establir, una vegada rebudes 
les dades corresponents de les comunitats autònomes segons el que estableix l’article 
109, una ajuda unitària de referència que ha de ser igual per a tota la superfície de cotó la 
producció de la qual compleixi els requisits mínims establerts, sense perjudici que la 
comunitat autònoma pugui aplicar els criteris de diferenciació esmentats a l’apartat 2 de 
l’article 46.

3. Abans del 15 de febrer de l’any següent al de la sol·licitud, les desmotadores que 
participin en el règim d’ajudes han d’enviar a l’autoritat competent una relació de tots els 
productors que hagin efectuat lliuraments en què es recullin, per a cadascun, el total de 
quilos lliurats de cadascuna de les categories establertes per la comunitat autònoma on 
radiqui l’explotació del productor.

Secció 2a Pagaments en el sector de la remolatxa i la canya de sucre

Article 48. Objecte, requisits i dotació.

1. Els agricultors productors de remolatxa sucrera i canya de sucre poden rebre un 
pagament addicional per a la realització d’activitats que millorin la qualitat de la producció 
que es lliuri en la indústria sucrera per a la seva transformació en sucre de quota mitjançant 
un contracte de subministrament. Per a això han de fer la seva sol·licitud en el model de 
sol·licitud única establert en les comunitats autònomes.

2. La remolatxa ha de tenir, com a mínim, 13,5 graus polarimètrics i un percentatge 
de terra, corona i altres elements externs incorporats a l’arrel menor del 25 per cent i la 
canya de sucre ha de tenir, com a mínim, 10,6 graus polarimètrics.

3. L’ajuda s’abona per tona de remolatxa i de canya de sucre.
4. Les indústries sucreres han de portar una comptabilitat específica dels lliuraments 

per a cada agricultor amb el qual tinguin establert un contracte de subministrament, 
respondre de la veracitat de les dades de cada lliurament que preveu l’apartat 2 i posar-les 
a disposició de les autoritats competents.

Abans del 15 d’abril següent a l’any de la sol·licitud, les indústries sucreres que 
transformin remolatxa o canya de sucre mitjançant un contracte per produir sucre de quota 
han d’enviar, a l’autoritat competent, una relació de tots els productors i els seus lliuraments 
en quilos. La comunitat autònoma, receptora de les dades anteriors, ha de remetre a 
l’autoritat competent que correspongui la informació relativa a dades de les sol·licituds 
úniques no presentades en el seu àmbit territorial.

5. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’establir, una vegada rebudes 
les dades corresponents de la comunitat autònoma segons el que estbaleix la lletra f) de 
l’apartat 2 de l’article 109, una ajuda per tona de remolatxa i canya de sucre tipus, que és 
igual per a tota la producció que compleixi els requisits mínims establerts.

6. El límit màxim nacional dels pagaments concedits en virtut d’aquest article és de 
9.620.300 euros per a cada una de les campanyes de comercialització 2010/2011 i 
2011/2012.

CAPÍTOL II

Ajudes als ramaders

Secció 1a Pagament addicional a les explotacions que mantinguin vaques alletants

Article 49. Objecte i dotació.

1. L’objecte és concedir un pagament addicional als agricultors que mantinguin 
vaques alletants, amb la finalitat d’incentivar el manteniment d’activitats ramaderes 
mediambientalment beneficioses, que realitzin una utilització racional dels recursos 
naturals pasturables i conservin el patrimoni genètic de la nostra cabanya ramadera.
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2. L’import total en la línia pressupostària dels pagaments addicionals al sector de les 
vaques alletants és de 47.966.000 euros.

3. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, segons la informació subministrada 
per les comunitats autònomes tal com estableix l’apartat 2 de l’article 109, ha d’establir 
anualment un import unitari per a cada tram de modulació del pagament addicional per estrats 
en les explotacions que mantinguin vaques alletants segons el que estableix l’article 51.

Article 50. Requisits.

1. Els pagaments es concedeixen als agricultors per les vaques alletants que 
mantinguin, tinguin o no drets de prima, durant el període de retenció, que és d’almenys 
sis mesos successius a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. No s’admet 
un nombre de braves superior al 40 per cent del nombre total d’animals objecte de 
subvenció.

2. La concessió d’aquests pagaments està supeditada al fet que la càrrega ramadera 
de l’explotació del sol·licitant no excedeixi 1.5 UBG per hectàrea, dedicada a l’alimentació 
dels animals mantinguts en aquesta, d’acord amb la declaració de superfície farratgera 
que hagi fet el sol·licitant i calculada segons el que estableix l’annex VII. No obstant això, 
els productors queden exempts de l’aplicació de la càrrega ramadera quan el nombre 
d’animals que mantinguin en l’explotació i que s’hagi de prendre en consideració per a la 
determinació de la càrrega no excedeixi les 15 UBG.

Article 51. Modulació del pagament addicional per estrats del ramat.

1. L’import per cap es modula proporcionalment als efectius de l’explotació, de 
manera que:

a) Pels primeres 40 caps, es cobra el pagament addicional complet.
b) De 41 a 70 caps, es perceben dos terços del pagament addicional.
c) De 71 a 100 caps, es percep un terç del pagament addicional.

2. En cada ramat, només pels 100 primers caps, es rep ajuda.
3. En el cas d’explotacions associatives, aquesta modulació s’aplica per cada 

professional de l’agricultura, a data de finalització del termini de sol·licitud. En cap cas no 
computa a efectes de modulació si algun dels socis de l’explotació, encara que sigui 
professional de l’agricultura, ja percep una ajuda de les previstes per aquest mateix 
pagament addicional.

4. A efectes d’aplicar aquesta modulació, en cas que el titular de les explotacions 
sigui una persona física, es pot considerar la dona cotitular inscrita en el registre de la 
titularitat compartida del Reial decret 297/2009, de 6 de març, sobre titularitat compartida 
en les explotacions agràries, així com els familiars de primer grau tant per consanguinitat, 
com per afinitat del titular, sempre que aquests siguin professionals de l’agricultura. En 
explotacions familiars, en cap cas no computa a efectes de modulació si algun d’aquests 
professionals de l’agricultura ja percep una ajuda de les previstes per aquest mateix 
pagament addicional.

Article 52. Exclusions.

S’exclouen de la percepció d’aquest pagament els agricultors que incompleixin:

a) El que estableix l’article 36 a efectes de la identificació i el registre de les 
explotacions. Es verifica el compliment de les disposicions que estableix el Reial decret 
479/2004, de 26 de març, durant el període de retenció.

b) El que estableix l’article 37 a efectes d’ús o tinença de substàncies prohibides.

A més a més, per poder percebre alguna de les ajudes que descriu aquesta secció, 
cada animal ha d’estar identificat i registrat d’acord amb les disposicions del Reial decret 
1980/1998, de 18 de setembre.
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Secció 2a Pagament addicional a la producció de carn de boví de qualitat reconeguda 
oficialment

Article 53. Objecte, imports i dotació.

1. L’objecte és concedir als agricultors de carn de boví un pagament addicional per 
incentivar la millora de la qualitat i la comercialització de la carn de boví.

2. L’import global màxim que es destina a aquests pagaments és de 7 milions 
d’euros.

3. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, segons la informació subministrada 
per les comunitats autònomes d’acord amb el que estableixen la lletra i) de l’apartat 2 de 
l’article 109 i l’annex VIII, ha d’establir anualment la quantia del pagament addicional per 
cap dividint la suma global dels fons entre el nombre de caps que compleixin les condicions 
de concessió de l’article 54, amb un màxim de 200 caps per explotació.

En el cas d’engreixadors comunitaris el límit màxim de 200 caps per explotació per 
percebre aquests pagaments s’ha d’aplicar a cada ramader que en sigui soci. S’ha d’aportar 
la documentació necessària que justifiqui la pertinença dels socis a l’engreixador comunitari. 
Sobre això, s’ha de verificar que els engreixadors comunitaris compleixen les condicions 
següents:

a) Que tinguin entre els seus objectius l’engreixament o encebament en comú dels 
vedells nascuts en les explotacions de vaques de cria dels seus socis. Per verificar aquest 
aspecte, el límit de 200 caps per soci per percebre aquests pagaments, s’ha de reduir al 
nombre de vedells nascuts de les vaques alletants de l’explotació, si és un nombre inferior 
a 200 caps.

b) Que tots els socis que aporten animals a la sol·licitud tinguin vaques alletants i 
drets de prima i hagin sol·licitat la prima per vaca alletant en l’any civil de què es tracti. Els 
animals dels socis que no compleixen aquest requisit no s’han d’incloure en la modulació 
addicional de l’engreixador comunitari.

Els socis que figurin en una sol·licitud presentada per un engreixador comunitari també 
poden sol·licitar el pagament addicional a la producció de carn de boví de qualitat a títol 
individual. No obstant això, el total d’animals abonats a un productor, corresponent a la suma 
de les sol·licituds individuals i de la sol·licitud presentada per l’engreixador comunitari en cap 
cas ha de superar el límit de 200 animals. En aquests casos, el productor ha d’indicar en la 
sol·licitud que presenti a títol individual que és soci d’un engreixador comunitari que ha 
sol·licitat el pagament addicional, amb la indicació el NIF d’aquest engreixador.

Article 54. Requisits.

1. El pagament addicional es concedeix als agricultors de carn de boví pels caps 
sacrificats dins d’algun dels següents sistemes de qualitat de carn reconeguts oficialment 
mitjançant la norma legal corresponent:

D’àmbit comunitari:

a) Indicacions geogràfiques protegides
b) Denominacions d’origen protegides.
c) Ramaderia ecològica

D’àmbit nacional:

d) Ramaderia integrada
e) Etiquetatge facultatiu de la carn que impliqui uns requisits superiors als exigits en 

la normativa general. En aquest cas, només es poden acceptar els que incloguin com a 
elements valoritzants algun dels que es detallen a continuació:

1r Característiques de l’animal: animals pertanyents a races autòctones.
2n Característiques de producció: Producció en règim extensiu o encebament i sacrifici 

d’animals que hagin estat amb la mare un període mínim de 5 mesos.
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3r Alimentació: Sistemes d’alimentació que incloguin percentatges o quantitats 
mínimes en el pinso de cereals, vitamines, àcids grassos o altres components amb la 
finalitat de millorar la qualitat organolèptica o nutritiva de la carn.

4t Medi ambient: Utilització d’energies renovables en l’explotació, programes d’estalvi 
energètic o de recursos, principalment hídrics, reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle.

En tot cas, l’abast del plec s’ha d’estendre des de l’explotació ramadera, de manera 
que totes les característiques de qualitat valoritzants que contingui han de poder ser 
verificades en la mateixa explotació.

Tots els plecs s’han d’ajustar al que preveu el Reial decret 1698/2003, de 12 de 
desembre, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació dels reglaments comunitaris 
sobre el sistema d’etiquetatge de la carn de boví. Les entitats independents de control han 
de verificar el compliment de les característiques valoritzants a través d’auditories, 
aplicant-hi criteris tècnics suficients que permetin assegurar el control de les característiques 
de tota la producció emparada pel plec. El procés de control d’aquestes entitats ha 
d’incloure almenys una visita anual a l’explotació.

L’entitat gestora del plec ha de tenir en el seu poder tota la informació d’identificació 
i registre dels animals sacrificats a l’empara del plec d’etiquetatge facultatiu, per tal de 
posar-la a disposició, si s’escau, de l’òrgan gestor de la comunitat autònoma a 
requeriment d’aquest, als efectes de la comunicació indicada a la lletra i) de l’apartat 2 
de l’article 109.

A aquests efectes, a partir de la informació aportada per les comunitats autònomes 
segons el que estableix la lletra i) de l’apartat 2 de l’article 109, el Ministeri de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí ha d’elaborar i fer pública abans de l’1 de febrer de cada any de 
sol·licitud una relació nacional de plecs d’etiquetatge facultatiu que compleixin les condicions 
que estableix aquest apartat.

2. Només s’admeten animals encebats i sacrificats a Espanya, dins algun sistema de 
qualitat de carn reconegut a Espanya.

3. Per poder fer el pagament, els responsables dels plecs d’etiquetatge facultatiu, 
consells reguladors de les identificacions geogràfiques protegides o les entitats que 
acrediten la producció ramadera ecològica han de comunicar als organismes competents 
de les comunitats autònomes, a aquests efectes, abans de l’1 de febrer de l’any següent 
al de la presentació de la sol·licitud única per part del productor, la informació necessària 
sobre els animals sacrificats durant l’any anterior complet dins d’aquests programes de 
qualitat dels quals siguin responsables, segons les dades mínimes que s’especifiquen a 
l’annex VIII.

Article 55. Exclusions.

S’exclouen de la percepció d’aquest pagament els agricultors que incompleixin:

a) El que estableix l’article 36 a efectes de la identificació i el registre de les 
explotacions.

b) El que estableix l’article 37 a efectes d’ús o tinença de substàncies prohibides.

A més a més, per poder percebre alguna de les ajudes que descriu aquesta secció, 
cada animal ha d’estar identificat i registrat d’acord amb les disposicions del Reial decret 
1980/1998, de 18 de setembre.

Secció 3a Pagaments addicionals en el sector lacti

Article 56. Objecte i dotació.

1. L’objecte és concedir un pagament als agricultors d’explotacions de bestiar boví 
lleter per afavorir la qualitat de la llet crua produïda en aquestes explotacions, amb el 
compromís del ramader d’acollir-se a un sistema d’assegurament de la qualitat.
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2. El límit pressupostari dels pagaments addicionals al sector lacti és de 18.963.000 
euros.

3. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’establir tots els anys l’import 
anual del pagament addicional per cada quilogram de quota disponible a 31 de març de 
cada any, tenint en compte els casos següents:

a) La quota a considerar és zero, quan el productor s’hagi acollit a un programa 
d’abandonament en el període que finalitza el 31 de març de l’any de sol·licitud.

b) En el cas de transferències vinculades a l’explotació, computa com a quota 
disponible a favor de l’adquirent el total de la quantitat objecte de transferència.

c) En tot cas, la quota disponible a aquests efectes té un màxim per explotació de 
500.000 kg. En el cas d’explotacions associatives, el límit de 500.000 kg es modifica en 
funció del nombre de professionals de l’agricultura que integrin l’associació a data de 
finalització del termini de sol·licitud. Sobre això, en cap cas no es pot considerar si algun 
dels socis de l’explotació, encara que sigui professional de l’agricultura, percep ja una 
ajuda de les previstes per aquest mateix pagament addicional.

Quan el titular de l’explotació sigui una persona física, es computa, a més a més de la 
dona cotitular inscrita en el registre de la titularitat compartida del Reial decret 297/2009, 
de 6 de març, sobre titularitat compartida en les explotacions agràries, els familiars de 
primer grau tant per consanguinitat, com per afinitat, sempre que aquests compleixin el 
que estableix la lletra s) de l’article 2. En explotacions familiars, en cap cas no computa a 
efectes de modulació si algun d’aquests professionals de l’agricultura ja percep una ajuda 
de les previstes per aquest mateix pagament addicional.

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de calcular l’import anual per kg de 
quota amb dret a pagament, dividint la suma global dels fons entre la quota amb dret a 
pagament que sumin tots els sol·licitants de cada any tenint en compte les dades 
subministrades per les comunitats autònomes segons el que estableix la lletra i) del punt 2 
de l’article 109.

Article 57. Requisits.

El pagament addicional es concedeix als agricultors amb explotacions de bestiar boví 
lleter que efectuïn lliuraments o venda directa de llet en el període de taxa que s’inicia l’any 
de sol·licitud i compleixin, a data de finalització del termini de sol·licitud, les condicions 
següents:

a) Que hagin presentat una declaració d’acollir-se de manera voluntària al sistema 
de qualitat descrit en la Guia de pràctiques correctes d’higiene en el sector productor lacti 
publicades en la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí o en les 
guies similars aprovades per les comunitats autònomes d’acord amb el que preveu la 
reglamentació comunitària en matèria d’higiene dels productes alimentaris, amb la finalitat 
d’assolir el seu compliment en els aspectes relacionats amb les condicions higienicosanitàries 
de la producció de llet o en programes anàlegs d’assegurament de la qualitat aprovats per 
l’autoritat competent.

b) No haver estat sancionat per incompliment de la normativa vigent en matèria de 
qualitat de la llet crua, els últims 3 anys anteriors a l’any en què se sol·licitin les 
ajudes.

c) No haver estat sancionat, l’any anterior a l’any en què se sol·liciti l’ajuda, amb 
motiu d’un control destinat a comprovar la coherència entre la capacitat de producció de 
l’explotació i els lliuraments declarats, en el marc del que estableixen el Reial decret 
754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia i el capítol IV del 
Reglament (CE) núm. 595/2004, de la Comissió, de 30 de març de 2004, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1788/2003, del Consell, 
de 29 de setembre, pel qual s’estableix una taxa en el sector de la llet i els productes 
lactis.
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Article 58. Exclusions.

S’exclouen de la percepció d’aquest pagament els agricultors que incompleixin:

a) El que estableix l’article 36 a efectes de la identificació i registre i de les explotacions. 
Es verifica el compliment de les disposicions que estableix el Reial decret 479/2004, de 26 
de març, a 31 de març de l’any de sol·licitud.

b) El que estableix l’article 37 a efectes d’ús o tinença de substàncies prohibides.

TÍTOL VI

Ajudes específiques per aplicació de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009 
del Consell, de 19 de gener

CAPÍTOL I

Ajuda als agricultors

Secció 1a Programa nacional per al foment de rotacions de conreu en terres de secà

Article 59. Objecte, àmbit d’aplicació i dotació.

En virtut de l’apartat 1, lletra a), incís v), de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009 
del Consell, de 19 de gener, s’aprova un programa nacional per al foment de rotacions de 
conreu en terres de secà, pel qual es concedeix una ajuda específica, que adopta la forma 
de pagament per explotació, als agricultors que produeixin, de conformitat amb el que 
estableix aquesta secció, els conreus herbacis elegibles que preveu l’annex IX.

Aquesta ajuda específica compleix les disposicions establertes en el Reglament (CE) 
núm. 1120/2009, de 29 d’octubre, que estableix disposicions d’aplicació del règim de 
pagament únic previst en el títol III del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell pel qual 
s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el 
marc de la política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors.

L’objectiu del programa és invertir la forta tendència dels últims anys cap al monocultiu 
de cereal, implantant de nou les tradicionals rotacions de conreu mitjançant la introducció 
d’oleaginoses, proteaginoses i lleguminoses en les alternatives.

El programa té com a àmbit d’aplicació la superfície de secà ubicada en comarques 
amb rendiment mitjà per a cereals en secà menor o igual a 2 tones per hectàrea (d’ara 
endavant t/ha) en el Pla de regionalització productiva d’Espanya, que figuren a l’annex X.

Es considera superfície elegible a efectes de l’ajuda que preveu aquesta secció la que, 
pertanyent a l’àmbit de aplicació, d’acord amb el títol I del Reial decret 1618/2005, de 30 
de desembre, sobre aplicació del règim de pagament únic i altres règims d’ajuda directa a 
l’agricultura i a la ramaderia, hagi estat determinada el 2007 per:

a) al pagament de l’ajuda acoblada als productors de conreus herbacis i
b) a la justificació del cobrament dels drets d’ajuda de retirada, i
c) al compliment dels índexs comarcals de guaret tradicional.

Es considera superfície amb dret a pagament de l’ajuda que preveu aquesta secció la 
superfície elegible sol·licitada una vegada descomptades les hectàrees corresponents al 
compliment dels índexs de guaret simplificat, expressats en hectàrees de guaret per cada 
100 hectàrees sol·licitades amb dret a pagament, que figuren a l’annex XI, diferenciats per 
índex de rendiment comarcal. Si no es respecta aquest valor, la superfície per la qual se 
sol·licita el pagament per explotació objecte del programa es redueix proporcionalment fins 
a assolir l’índex de guaret corresponent.

El guaret s’ha de fer, sobre hectàrees elegibles, d’acord amb les directrius següents:

a) El guaret s’ha de fer mitjançant els sistemes tradicionals de conreu, de conreada 
mínima o mantenint una coberta vegetal adequada, tant espontània com cultivada, per 
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minimitzar els riscos d’erosió, d’aparició d’incendis, males herbes, plagues i malalties, 
conservar el perfil salí del sòl, la capacitat productiva d’aquest i afavorir l’increment de la 
biodiversitat.

b) Les aplicacions d’herbicides autoritzats s’han d’efectuar amb els que no tinguin 
efecte residual i siguin de baixa perillositat.

c) En el cas de mantenir una coberta vegetal, aquesta no es pot utilitzar per a la 
producció de llavors ni aprofitar amb fins agraris, excepte per al pasturatge, abans del 31 
de juliol o abans del 15 de gener següent per produir conreus destinats a ser 
comercialitzats.

La superfície determinada ha de ser igual a la superfície de la qual s’ha comprovat que 
efectivament té dret a pagament després de superar els controls pertinents. Aquesta 
superfície no ha de superar les 100 hectàrees per beneficiari.

La dotació pressupostària del programa és de 69,6 milions d’euros anuals per a 2010 
i 2011.

Article 60. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris del pagament per explotació, tal com es defineix a l’article 62, 
els agricultors que ho sol·licitin anualment en la sol·licitud única per la superfície determinada 
de l’explotació que compleixi el que estableix l’article 59.

Article 61. Requisits.

Els beneficiaris del pagament per explotació han de complir els requisits obligatoris 
següents:

a) Sol·licitar anualment en la sol·licitud única, en la manera establerta, el pagament 
esmentat.

b) Conrear, de conformitat amb les pràctiques locals, amb conreus herbacis elegibles, 
previstos a l’annex IX, tota la superfície amb dret a pagament per la qual se sol·licita 
l’ajuda. El conreu s’ha de mantenir com a mínim fins al 31 de maig o, si s’escau, fins a la 
data que estableixi la comunitat autònoma.

c) Conrear almenys el 20 per cent de les hectàrees amb dret a pagament per les 
quals sol·licita l’ajuda, amb les oleaginoses, proteaginoses i/o lleguminoses elegibles 
esmentades a l’annex IX, columnes 2, 3 i 4.

Article 62. Pagament per explotació.

1. El pagament per explotació es calcula per a cada beneficiari com la suma:

a) dels productes dels imports de base de l’ajuda per hectàrea per a les 50 primeres 
hectàrees, pel nombre d’hectàrees determinades fins a un màxim de 50 per beneficiari, i

b) els productes dels imports de base de l’ajuda per hectàrea que excedeixin les 50 
hectàrees i fins a un màxim de 100, pel nombre d’hectàrees determinades que excedeixin 
les 50 pagades en virtut de la lletra a) i fins a un màxim d’altres 50 per beneficiari, i

c) si s’escau, el producte de l’import d’ajuda per hectàrea del complement 1 pel 
nombre d’hectàrees determinades, i

d) si s’escau, el producte de l’import d’ajuda per hectàrea del complement 2 pel 
nombre d’hectàrees determinades.

2. Sens perjudici del que disposen els articles 3 i 4, el Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, segons la informació subministrada per les comunitats autònomes 
d’acord amb el que estableix la lletra j) de l’article 109, ha de calcular i comunicar a les 
comunitats autònomes els imports de l’ajuda base per hectàrea per als dos trams de 
volum de superfície, així com els imports d’ajuda per hectàrea per al complement 1 i el 
complement 2.
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Article 63. Càlcul de l’import base de l’ajuda per hectàrea.

1. L’import base de l’ajuda per hectàrea és de 60 €/ha per a totes les hectàrees 
determinades amb dret a pagament fins a un límit de 100 hectàrees per beneficiari i d’un 
milió cent seixanta mil hectàrees per a la totalitat dels beneficiaris.

2. En cas que se superi aquest límit d’un milió cent seixanta mil hectàrees s’han 
d’aplicar els següents criteris de priorització per volum de superfície determinada per al 
càlcul de l’import base de l’ajuda per hectàrea:

a) Per a les 50 primeres hectàrees determinades per beneficiari l’import base de 
l’ajuda per hectàrea és igual al quocient entre la dotació pressupostària d’aquest programa 
i el nombre d’hectàrees determinades tenint en compte només aquestes 50 hectàrees per 
beneficiari amb un màxim de 60 €/ha.

b) Per a les hectàrees determinades que excedeixin les 50 i fins a un màxim d’altres 
50 per beneficiari, és igual a 0 €/ha si l’import base de l’ajuda per hectàrea calculat a la 
lletra a) és menor a 60 €/ha. En cas contrari, l’import base de l’ajuda per hectàrea 
excedent de 50 i fins a un màxim de 100 hectàrees és igual a la dotació pressupostària 
del programa, una vegada descomptats els imports resultants de l’aplicació de la lletra 
a), entre el nombre d’hectàrees determinades i no pagades en virtut de l’apartat esmentat, 
amb un màxim de 60 €/ha.

Article 64. Beneficiaris i càlcul de l’import d’ajuda per hectàrea del complement 1.

1. Es poden beneficiar del complement 1, per un nombre d’hectàrees igual a les 
determinades per al pagament de l’ajuda base, els beneficiaris del programa que 
incrementin en 5 punts percentuals el compromís que estableix la lletra c) de l’article 61.

2. L’import d’ajuda del complement 1 és igual a 0 €/ha si l’import base de l’ajuda per 
hectàrea calculat a l’article 63.2.b) és inferior a 60 €/ha. En cas contrari, es calcula dividint 
la dotació pressupostària d’aquest programa una vegada restats els imports corresponents 
al pagament de l’import base de l’ajuda per hectàrea a què es refereix l’article anterior, 
entre el nombre d’hectàrees determinades per als beneficiaris que fa referència l’apartat 
anterior, amb un màxim de 20 €/ha.

Article 65. Beneficiaris i càlcul de l’import d’ajuda del complement 2.

1. Es poden beneficiar del complement 2 els beneficiaris del complement 1, per un 
nombre igual d’hectàrees, que dediquin el mínim del 25% de superfície amb dret a 
pagament al conreu d’una o diverses de les lleguminoses elegibles que figuren a l’annex 
IX, columna 4.

2. L’import d’ajuda del complement 2 és igual a 0 €/ha si l’import d’ajuda per hectàrea 
del complement 1 és menor a 20 €/ha. En cas contrari, es calcula dividint la dotació 
pressupostària d’aquest programa, una vegada restats els imports corresponents tant al 
pagament de l’import base de l’ajuda per hectàrea a què es refereix l’article 63, com el 
pagament del complement 1, entre el nombre d’hectàrees determinades per als beneficiaris 
a què fa referència l’apartat anterior, amb un màxim de 20 €/ha.

3. En cap cas no són hectàrees amb dret a pagament del complement 2 aquelles 
amb les quals es justifiqui el cobrament de l’ajuda que preveu el Programa Nacional per a 
la Qualitat dels Llegums que es descriu a la secció 2a d’aquest capítol.

Article 66. Priorització de l’ajuda per explotació per continuïtat en el Programa.

1. A partir del segon any d’aplicació del Programa, es consideren prioritaris de l’ajuda 
per explotació a què es refereix el Programa els beneficiaris de l’any anterior.

Així, en primer lloc es procedeix al pagament de les hectàrees determinades, 
sol·licitades l’any en curs pels beneficiaris de l’any anterior, amb els mateixos imports 
d’ajuda base per hectàrea que els cobrats l’any anterior, inclosos si s’escau els complements 
1 i 2, fins a un màxim de les efectivament pagades en el dit any.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 26  Dissabte 30 de gener de 2010  Secc. I. Pàg. 28

Posteriorment es procedeix al càlcul dels imports base de l’ajuda per hectàrea per a 
nous beneficiaris o per a noves hectàrees incorporades per beneficiaris de l’any anterior, 
en la forma que estableix l’article 63, una vegada descomptats en la dotació pressupostària 
del programa i en cadascun dels apartats els imports resultants de l’aplicació del paràgraf 
anterior i en les hectàrees determinades, les pagades en virtut d’aquest.

2. En cap cas l’import base d’ajuda per hectàrea no ha de superar l’any en curs 
l’aplicat als beneficiaris de l’any anterior en l’any en curs esmentat i s’han d’igualar els dos 
imports si el resultat dels càlculs establerts així ho determina.

3. El càlcul del complement 1 i del complement 2 a què fan referència els articles 64 i 
65 s’han de calcular de la manera que aquests estableixen una vegada descomptada a la 
dotació pressupostària del Programa els imports resultants de l’aplicació dels paràgrafs 
anteriors d’aquest article i a la superfície determinada per al pagament dels complements 
esmentats la ja complementada en virtut del segon paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article.

Article 67. Compatibilitat del Programa Nacional per al Foment de Rotacions de Conreu 
en Terres de Secà amb mesures de desenvolupament rural.

1. L’article 38 del Reglament (CE) núm. 1120/2009 de la Comissió, de 29 d’octubre, 
estableix la necessitat que els estats membres vetllin per la coherència entre mesures i 
garanteixin la inexistència de doble finançament per a una mateixa operació.

2. Per tal de donar compliment a la disposició esmentada, les comunitats autònomes 
que continguin en els seus programes de desenvolupament rural mesures agroambientals 
que incloguin entre les seves operacions percentatges mínims obligatoris de conreus 
alternatius al cereal elegibles a l’objecte del programa han de comunicar, no més tard del 
28 de febrer de 2010, al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí l’opció escollida 
entre les dues següents:

a) Modificar les mesures agroambientals esmentades que continguin els seus 
programes de desenvolupament rural per tal de delimitar-les geogràficament a les 
superfícies ubicades en comarques d’índex de rendiment comarcal de més de 2 t/ha per 
als cereals en secà.

b) No modificar aquestes mesures.

Les comunitats autònomes que optin per l’opció que estableix la lletra a) han de modificar 
la mesura agroambiental d’acord amb el que estableix l’article 6 del Reglament (CE) núm. 
1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament 
rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per als beneficiaris de les comunitats autònomes que optin per l’opció que preveu la 
lletra b), el 20 per cent a què fa referència la lletra c) de l’article 61 s’incrementa en el 
percentatge mínim de substitució exigit per a la mesura agroambiental esmentada en el 
Programa de Desenvolupament Rural. Sobre el percentatge establert així s’hi han d’aplicar 
l’apartat 1 de l’article 64 i l’apartat 1 de l’article 65.

Article 68. Ruptura de compromisos agroambientals per als beneficiaris.

Les comunitats autònomes que s’acullin al criteri de delimitació que estableix l’apartat 
2.a) de l’article anterior poden posar terme als compromisos agroambientals de les mesures 
suprimides sense que els beneficiaris estiguin obligats a reemborsar els imports rebuts, 
sempre que es compleixi el que estableix l’apartat 3 de l’article 39 del Reglament (CE) 
núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre.

Secció 2a Programa nacional per a la qualitat dels llegums

Article 69. Objecte, àmbit d’aplicació i dotació.

En virtut de l’apartat 1, lletra a), incís ii), de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 
73/2009, del Consell, de 19 de gener, s’aprova un programa nacional per a la qualitat dels 
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llegums pel qual es concedeix una ajuda específica, que adopta la forma de pagament per 
explotació, als agricultors que produeixin, de conformitat amb el que estableix aquesta 
secció, lleguminoses de consum humà de les que estableix la part I de l’annex XII.

Aquesta ajuda específica compleix les disposicions que estableix el Reglament (CE) 
núm. 1120/2009, de 29 de octubre.

El Programa té com a objectiu el foment i la defensa d’una producció de qualitat en el 
sector dels llegums.

El Programa té com a àmbit d’aplicació la superfície dedicada a la producció de 
lleguminoses de gra de consum humà i com a superfície elegible la registrada o en tràmit 
de registre en denominacions d’origen protegides (d’ara endavant DOP), indicacions 
geogràfiques protegides, (d’ara endavant IGP), que es produeixen en el marc reglamentari 
de l’agricultura ecològica, o en denominacions de qualitat diferenciada reconegudes a 
escala nacional o privada i enumerades, en data 1 de febrer de l’any de presentació de la 
sol·licitud, a la part II de l’annex XII.

Excepcionalment per a l’any 2010 la data indicada al paràgraf anterior és el 31 de 
març.

La dotació pressupostària del programa és d’1 milió d’euros anuals per a 2010 i 2011.

Article 70. Pagament per explotació.

El pagament per explotació es calcula com el producte de l’import de l’ajuda base per 
hectàrea pel nombre d’hectàrees determinades per al cobrament de l’ajuda més, si s’escau, 
l’import per hectàrea del complement per a DOP i IGP pel nombre d’hectàrees determinades, 
registrades o en procés de registre sota les esmentades denominacions i/o, si s’escau, 
l’import per hectàrea del complement per a la resta de denominacions de qualitat pel 
nombre d’hectàrees determinades, registrades o en procés de registre sota les esmentades 
denominacions.

L’import màxim anual per explotació és de 3.000 euros.

Article 71. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris del pagament per explotació, tal com es defineix a l’article 
anterior, els agricultors que ho sol·licitin anualment en la sol·licitud única per la superfície 
de l’explotació que compleixi el que estableix l’article 69 i estiguin inscrits o en procés 
d’inscripció en alguna denominació de qualitat de les enumerades, en data d’1 de febrer 
de l’any de la presentació de la sol·licitud, a la part II de l’annex XII.

Excepcionalment per a l’any 2010 la data indicada al paràgraf anterior és el 31 de 
març.

A aquest efecte, cada consell regulador o entitat acreditativa de la producció agrícola 
ecològica o altres denominacions de qualitat diferenciada de les incloses a la part II de 
l’annex XII ha de remetre abans del 30 de juny de l’any en curs, a l’autoritat competent, els 
NIF dels agricultors inscrits o en tràmit d’inscripció en denominacions de qualitat diferenciada 
per als llegums, així com la superfície registrada per cadascun d’ells.

Article 72. Requisits.

Els beneficiaris del pagament per explotació han de complir els requisits obligatoris 
següents:

a) Sol·licitar anualment en la sol·licitud única, de la manera establerta, el pagament 
esmentat.

b) Conrear, amb lleguminoses de gra pertanyents a alguna de les denominacions de 
qualitat enumerades a la part II de l’annex XII, la totalitat de la superfície per la qual se 
sol·licita l’ajuda. Es permeten sistemes de producció associats si el plec de condicions de 
la denominació de qualitat diferenciada ho exigeix en els seus mètodes de producció.

Per poder acollir-se a aquesta ajuda, les denominacions de qualitat diferenciada 
reconegudes a escala nacional a què es refereix l’última frase de l’apartat 2 de l’article 69 
han de complir el que estableix l’article 22.2 del Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 26  Dissabte 30 de gener de 2010  Secc. I. Pàg. 30

Comissió, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament 
(CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre. A aquest objecte la inclusió de les 
denominacions esmentades a la part II de l’annex XII l’ha d’acceptar la Direcció General 
de Recursos Agrícoles i Ramaders, per a la qual cosa la producció del llegum en qüestió 
ha d’estar subjecta a un reglament tècnic específic i a controls específics efectuats per un 
organisme independent i el llegum ha de pertànyer a alguna de les espècies elegibles 
enumerades a la part I de l’annex XII.

Amb aquesta finalitat, tota denominació de qualitat diferenciada que vulgui ser inclosa 
a la part II de l’annex XII ha de remetre, abans de l’1 d’octubre, la informació acreditativa 
del que s’ha exposat anteriorment a la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders 
del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, perquè els seus agricultors inscrits 
puguin demanar aquesta ajuda en la sol·licitud única de l’any següent.

Excepcionalment per a l’any 2010 el termini indicat al paràgraf anterior és d’un mes 
des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Article 73. Import de l’ajuda base per hectàrea.

1. L’ajuda base per hectàrea és de 100 euros.
2. La superfície de base total és de 10.000 hectàrees dividida en 3 subsuperfícies:

a) Subsuperfície de base 1: DOP, IGP: 4.000 hectàrees.
b) Subsuperfície de base 2: Agricultura ecològica: 5.500 hectàrees.
c) Subsuperfície de base 3: Altres denominacions de qualitat diferenciada diferents 

de les anteriors: 500 hectàrees.

3. Sens perjudici del que estableixen els articles 3 i 4, en cas que la superfície 
determinada per a l’ajuda superi la superfície de base total, s’ha d’efectuar una reducció 
lineal en cadascun dels trams de subsuperfície de base proporcional al seu excés una 
vegada compensats, si s’escau, amb possibles dèficits de superfície determinada en algun 
tram de subsuperfície, els excessos de superfície determinada en l’altre. Es compensen 
prioritàriament els excessos en la subsuperfície de base 1.

En cap cas l’import d’ajuda per hectàrea per a altres denominacions de qualitat 
diferenciada ha de superar el de l’agricultura ecològica ni aquest l’import d’ajuda per 
hectàrea per a superfícies sota DOP o IGP i els imports d’ajuda per hectàrea s’han d’igualar 
en els tipus de denominacions implicats en cas que això passi.

Article 74. Complement per a DOP i IGP.

1. Si la superfície determinada per a l’ajuda base és inferior a la superfície base total 
es concedeix un complement de l’ajuda a les superfícies determinades, registrades o en 
tràmit de registre, sota DOP i IGP.

2. Aquest complement es calcula com el quocient entre la superfície de base, una 
vegada deduïda la superfície determinada, multiplicada per 100 entre el nombre d’hectàrees 
determinades corresponents a la subsuperfície de base 1.

3. L’import per hectàrea del complement no ha de superar els 50 €/ha i s’ha d’igualar 
ek dit import si el resultat dels càlculs que estableix l’apartat anterior llança un import 
superior. En aquest cas es concedeix un complement addicional a la resta de superfícies 
determinades sota altres denominacions de qualitat diferenciada de la mateixa quantia per 
hectàrea per a totes per un import màxim de 50 €/ha.

Secció 3a Programa per al foment de la qualitat del tabac

Article 75. Objecte i dotació.

1. En virtut de l’article 68, apartat 1, lletra a), incís ii), del Reglament (CE) núm. 
73/2009, s’aprova un programa per al foment de la qualitat del tabac, pel qual es concedeix 
una ajuda específica als agricultors que produeixin tabac cru del codi NC 2401, de 
conformitat amb el que estableix aquesta secció.
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2. L’import total d’aquesta ajuda específica puja a 5,88 milions d’euros i es determina 
aplicant, d’acord amb el que recull l’article 69, apartat 2, del Reglament (CE) núm. 73/2009, 
del Consell, de 19 de gener, una retenció del deu per cent del límit màxim nacional de 
l’ajuda desacoblada del tabac, establert a partir de 2010.

Article 76. Beneficiaris.

Es poden beneficiar d’aquesta ajuda els agricultors que hagin percebut, durant les 
collites 2006, 2007, 2008 i/o 2009, l’ajuda a la producció de tabac que recull el Reglament 
(CE) núm. 1782/2003, que cultivin tabac i el lliurin, amb independència del grup de varietats 
cultivat (I, II, III i IV) que es descriuen a l’annex XVII, apartat I, en virtut d’un contracte de 
conreu, a una empresa de primera transformació. En cas que pertanyin a una agrupació 
de productors reconeguda, poden autoritzar aquesta perquè presenti en nom seu 
comunicacions i justificacions de manera col·lectiva.

Article 77. Requisits.

S’ha de millorar la qualitat intrínseca del tabac curat que produeix el cultivador i la seva 
presentació davant les empreses transformadores, per tal d’optimitzar-ne la comercialització 
i competitivitat.

Els requisits que ha de complir el tabac en el moment del lliurament a l’empresa de 
primera transformació són els següents:

a) Procedir de llavors acreditades produïdes per empreses públiques o privades 
autoritzades, i especialitzades en el conreu del tabac.

b) Utilitzar en el seu conreu productes fitosanitaris autoritzats per al tabac i recomanats 
per les empreses i indústries del sector.

c) Estar lliure de matèries estranyes sintètiques (plàstics, restes de poliuretà i altres), 
així com de matèries inorgàniques (pedres, terra, metalls, vidre i altres) i orgàniques 
(vegetals i animals).

d) Estar lliure de: fulles molt danyades per la calamarsa, fulles que tinguin més d’un 
terç de la seva superfície greument danyada, fulles malaltes o danyades pels insectes en 
més del vint-i-cinc per cent de la superfície, fulles que presentin residus de plaguicides, 
fulles gelades, fulles florides o podrides i fulles de les gemmes axil·lars.

e) Estar separat per posició foliar i haver estat recol·lectat en el seu òptim de 
maduresa.

f) Estar perfectament curat. Ha d’estar exempt de fulles immadures o de color 
totalment verd i fulles amb nervis no curats.

g) El tabac s’ha de presentar amb els següents continguts d’humitat de referència, 
per grup de varietats: grup I, 16 %; grup II, 20 %; grups III i IV, 22 %; i s’accepta una 
tolerància màxima per damunt de la humitat de referència del 3 % per als grups I i IV, i del 
5 % per als grups II i III, i una tolerància màxima per sota de la humitat de referència del 
2% per als grups I i IV i del 3% per als grups II i III, tal com queda reflectit a la taula que 
recull l’annex XVIII, apartat I.

En conseqüència, si el grau d’humitat difereix del fixat, s’ha d’adaptar el pes per cada 
punt percentual de diferència, dins els límits de tolerància indicats. A l’annex XVIII, apartat 
II, es recullen els mètodes per determinar el grau d’humitat, així com els nivells i les 
freqüències de la presa de mostres i la manera de calcular el pes adaptat.

El tabac lliurat no ha de presentar danys per excés d’humitat, ni tenir un excés de 
temperatura a causa d’una humitat elevada i excessiva pressió.

h) L’olor ha de ser la característica d’un tabac en el seu òptim de maduresa, propi de 
cada varietat de tabac, i ha d’estar lliure d’olors estranyes (fitosanitaris, fertilitzants, 
combustibles, lubricants, fums i humitat).

i) Les diferents formes de presentació del tabac (fardells, caixes...), a pactar entre les 
parts, han de ser homogènies i tenir les dimensions i els pesos establerts contractualment. 
Han d’estar perfectament codificades per permetre’n la traçabilitat i garantir-ne la integritat, 
i han d’estar d’acord amb la legislació vigent sobre envasos i residus d’envasos. En el cas 
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dels fardells, han d’estar lligats exclusivament amb cordes d’origen vegetal que no estiguin 
tractades químicament per evitar residus indesitjables.

Queda exclòs de l’ajuda específica a la qualitat el tabac classificat en els dos últims 
graus de qualitat contractuals.

Article 78. Import unitari de l’ajuda específica.

1. L’import unitari s’estableix per quilogram de tabac lliurat a les empreses de primera 
transformació, que compleixi els requisits que estableix l’article anterior. És uniforme per a 
tots els grups de varietats i, si s’escau, es pot diferenciar per incentivar la qualitat.

2. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’establir l’import unitari de 
l’ajuda en els 20 dies laborables següents a la data límit en què les comunitats autònomes 
han de comunicar els lliuraments finals realitzats d’acord amb la lletra l) de l’apartat 2 de 
l’article 109.

Article 79 Contracte de conreu.

1. Els contractes de conreu han de ser signats entre el productor individual o 
l’agrupació reconeguda de productors de tabac i un primer transformador abans del 15 de 
març de l’any de la collita, excepte en cas de força major degudament acreditada.

En cada collita, un agricultor només pot contractar i lliurar tabac d’una varietat 
determinada, amb una única empresa de primera transformació.

Els contractes s’han de fer per varietat o grup de varietats. El primer transformador es 
compromet a rebre la quantitat esmentada en el contracte, i el productor o, si s’escau, 
l’agrupació de productors, a lliurar la quantitat esmentada, sempre que la seva producció 
li ho permeti.

2. Els contractes s’han d’enviar per al seu registre a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma en què tingui lloc la transformació, dins els 15 dies naturals posteriors a la data 
límit fixada per a la seva subscripció, excepte en cas de força major degudament acreditada. 
Quan la transformació es faci en una comunitat autònoma diferent d’aquella en què s’hagi 
cultivat el tabac, l’organisme competent de la comunitat autònoma de transformació ha de 
transmetre immediatament una còpia del contracte registrat a l’organisme competent de la 
comunitat autònoma de producció.

En cas de transformació en un altre estat membre de la Unió Europea, els contractes 
s’han d’enviar per al seu registre a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui 
el corresponent centre de compra autoritzat. En cas que el centre de compra esmentat se 
situï en una comunitat autònoma diferent de la de producció, l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on es trobi el centre de compra ha de transmetre immediatament una 
còpia del contracte registrat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma de producció.

3. Quan el contracte se signi entre un transformador i una agrupació de productors 
s’hi ha d’adjuntar la llista de productors implicats i les quantitats màximes que ha de lliurar 
cadascun, així com la localització de les seves corresponents parcel·les cultivades i les 
seves superfícies. Tota aquesta informació s’ha de desglossar per comunitats 
autònomes.

4. Les parts implicades en un contracte de conreu poden incrementar, mitjançant una 
clàusula addicional escrita, les quantitats inicialment estipulades en el contracte. La 
clàusula addicional s’ha de presentar a efectes del seu registre a l’òrgan competent, no 
més tard del 15 d’abril de l’any de la collita.

Els requisits mínims que han d’incloure els contractes s’estableixen a l’apartat I de 
l’annex XIX.

Article 80. Lliuraments de tabac.

1. Excepte en casos de força major, els agricultors han de lliurar tota la seva producció 
a l’empresa de primera transformació abans del 15 de març de l’any següent a l’any de la 
collita. En cas contrari, perden el dret a l’ajuda.
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2. Els lliuraments de tabac s’han d’efectuar en els centres de transformació o en els 
centres de compra autoritzats per l’òrgan de control competent de la comunitat autònoma. 
Els centres de compra autoritzats han de disposar, almenys, de les instal·lacions apropiades, 
equips homologats de pesatge i locals adaptats.

3. L’òrgan competent de control de la comunitat autònoma on es realitzin els 
lliuraments diaris de cadascun dels productors ha d’emetre un certificat de control que ha 
de remetre a l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma competent per al pagament 
de l’ajuda. Aquest document ha de certificar la recepció, per part de l’empresa de primera 
transformació, de la quantitat de tabac que compleix els requisits qualitatius que estableix 
l’article 77, així com el lliurament d’aquesta quantitat en virtut d’un contracte registrat.

Article 81. Agrupacions d’agricultors productors de tabac.

1. L’autoritat competent a què es refereix l’apartat 5 de l’article 14 del Reial decret 
684/2002, de 12 de juliol, sobre regulació del tabac cru, pot reconèixer, com a agrupacions 
de productors de tabac, les cooperatives agràries, les societats agràries de transformació i 
qualsevol altra entitat amb personalitat jurídica que compleixi els requisits que es determinen 
a la normativa comunitària i nacional, i en especial, a més a més, els següents:

a) Disposar d’una quantitat mínima de 400 tones de tabac, corresponents a una 
superfície mínima de conreu de 100 hectàrees i amb un nombre mínim de 75 productors.

En les regions de producció aïllada de Castella i Lleó, Navarra i zona del Campezo al 
País Basc, s’ha de disposar d’una quantitat mínima de 35 tones de tabac, corresponents a 
una superfície mínima de conreu de 14 hectàrees i amb un nombre mínim de 5 
productors.

b) Estar constituïdes a iniciativa dels seus membres i per adaptar en comú la 
producció de tabac cru dels seus socis i comercialitzar-la conjuntament.

c) Establir normes comunes de producció i comercialització, i fer-les aplicar pels seus 
membres, principalment pel que fa a la qualitat dels productes i a la utilització de pràctiques 
de conreu i curació.

d) Disposar d’un estatut que n’estableixi l’objecte i en reguli el funcionament. L’estatut 
ha d’incloure, almenys, l’obligació que els seus membres:

1r Comercialitzin la totalitat de la producció de tabac a través de l’agrupació.
2n S’ajustin a les normes comunes de producció i comercialització.

Així mateix, aquest estatut ha d’incloure disposicions que garanteixin que els socis 
productors que vulguin renunciar a la seva qualitat de tals ho puguin fer, després d’haver 
participat com a mínim un any a partir de la seva adhesió a l’agrupació, a condició que ho 
comuniquin per escrit, no més tard del 31 d’octubre, amb efecte a partir de la collita següent. 
Aquestes disposicions s’apliquen sens perjudici de les disposicions legals o reglamentàries 
nacionals que tinguin per objecte protegir en determinats casos l’agrupació o els seus 
creditors davant les conseqüències financeres que es puguin derivar de la pèrdua d’un 
membre, o impedir la partida d’un membre durant l’exercici pressupostari.

En els estatuts s’ha de reflectir l’òrgan competent en l’entitat per decidir les altes i 
baixes dels socis productors de tabac.

2. La comercialització de la producció per part de l’agrupació a què es refereixen les 
lletres b) i d) de l’apartat 1 ha de comprendre, almenys, les activitats següents:

a) La subscripció, per part de l’agrupació, en nom seu i pel seu compte, dels contractes 
de conreu per a tota la producció dels seus membres.

b) L’aportació a l’agrupació de la totalitat de la producció dels seus membres, 
preparada segons normes comunes, per al seu lliurament als transformadors.

3. Un productor de tabac només pot pertànyer a una agrupació de productors. 
L’adscripció o no a una agrupació per part d’un productor és voluntària.

4. Les agrupacions de productors de tabac no poden exercir l’activitat de primera 
transformació.
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5. Les entitats que vulguin ser reconegudes com a agrupacions de productors han de 
presentar la sol·licitud, que ha de contenir la documentació que recull l’apartat II de l’annex 
XIX, abans del 30 de novembre de l’any anterior al de la collita per a la qual se sol·licita el 
reconeixement, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on es trobi la major 
part de la seva superfície. L’actualització de les dades per a les campanyes successives 
s’han de presentar abans de la data esmentada, llevat que no hagin variat, cas en què es 
manté el reconeixement.

En cas que l’agrupació no compleixi les condicions per al reconeixement, ha d’efectuar 
les correccions oportunes per a això i presentar una sol·licitud de reconeixement, abans 
del venciment del termini per a la subscripció dels contractes de conreu que fixa l’article 
79, a fi de poder mantenir el reconeixement per a la collita del mateix any.

Article 82. Empreses de primera transformació de tabac.

1. Es defineix com a empresa de primera transformació tota persona física o jurídica 
autoritzada que efectuï la primera transformació del tabac cru explotant, en el seu propi 
nom o per compte propi, un o diversos establiments de primera transformació de tabac 
equipats convenientment per a aquesta finalitat.

Per poder exercir l’activitat de primera transformació a Espanya, han d’estar 
reconegudes i autoritzades per signar contractes de conreu per l’autoritat competent a què 
es refereix el capítol VI del Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, i han de complir els 
requisits i característiques que s’hi estableixen i, a més a més, els següents:

a) disposar d’un delegat o administrador per a la gestió de l’empresa i almenys d’un 
tècnic competent expert en el sector;

b) les seves instal·lacions de primera transformació han d’estar localitzades a les 
zones de producció reconegudes per a les varietats que comercialitzin, la relació de les 
quals figura a l’apartat II de l’annex XVII;

c) almenys el 60 per cent del tabac d’origen comunitari comercialitzat que disposin 
s’ha de vendre directament o indirectament sense transformacions posteriors a empreses 
de fabricació de tabac.

2. Les sol·licituds d’autorització de les empreses interessades s’han de presentar 
davant l’òrgan competent, abans del 30 de novembre de l’any anterior, adjuntant-hi la 
documentació que acrediti fefaentment el compliment dels requisits d’autorització que 
estableixen la normativa comunitària i aquest article. L’òrgan competent ha de fixar la data 
a partir de la qual té efecte el reconeixement en cas que aquest s’accepti.

3. En el supòsit d’incompliment de la data límit de pagament al productor del preu 
comercial que estableix l’apartat I de l’annex XIX, es retira durant un any l’autorització a 
l’empresa de primera transformació. Cada període addicional de 30 dies provoca la retirada 
de l’autorització durant un any més fins a un màxim de tres anys.

4. En el supòsit d’incompliment, deliberat o per negligència greu, de les disposicions 
aplicables al tabac cru a escala comunitària o nacional, es retira l’autorització a l’empresa 
de primera transformació.

CAPÍTOL II

Ajudes als ramaders

Article 83. Disposicions comunes.

1. Per poder percebre els pagaments que recull aquest capítol, els sol·licitants han 
de complir:

a) El que estableix el Reial decret 479/2004, de 26 de març, en el moment de la 
sol·licitud.

b) El que estableix l’article 37 a efectes d’ús o tinença de substàncies prohibides.
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A més a més, per poder percebre alguna de les ajudes que descriu aquest capítol, 
cada animal ha d’estar identificat i registrat de conformitat amb les disposicions del Reial 
decret 1980/1998, de 18 de setembre, en el cas dels animals de l’espècie bovina o si 
s’escau de conformitat amb les disposicions del Reial decret 947/2005, de 29 de juliol, per 
a les espècies ovina i caprina.

2. En el cas de les ajudes establertes per al sector boví de llet, s’han de complir els 
requisits següents:

a) No haver estat sancionat per incompliment de la normativa vigent en matèria de 
qualitat de la llet crua, els últims 3 anys anteriors a l’any en què se sol·licitin les ajudes.

b) No haver estat sancionat, l’any anterior a l’any en què se sol·liciti l’ajuda, amb motiu 
d’un control destinat a comprovar la coherència entre la capacitat de producció de l’explotació 
i els lliuraments declarats, en el marc del que estableixen el Reial decret 754/2005, de 24 de 
juny, i el capítol IV del Reglament (CE) núm. 595/2004, de la Comissió.

c) L’explotació ha de disposar de quota làctia assignada i fer lliuraments de llet o 
venda directa, de conformitat amb les definicions del Reial decret 347/2003, de 21 de 
març, pel qual es regula el sistema de gestió de quota làctia, en el període de taxa que 
s’inicia l’any de sol·licitud.

3. Les accions objecte de les ajudes que preveu aquest capítol són susceptibles de 
ser incloses en contractes territorials d’explotació als quals es refereix la Llei 45/2007, de 
13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, subscrits entre les 
administracions públiques i els titulars de les explotacions.

Secció 1a Ajudes específiques destinades a agricultors d’oví i caprí la producció dels 
quals estigui emparada per denominacions de producció de qualitat.

Article 84. Objecte i dotació.

1. En virtut de l’apartat 1.a).ii) de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009, del 
Consell, de 19 de gener, es concedeix una ajuda específica als agricultors d’oví i caprí que 
comercialitzin almenys una part de la seva producció de llet i/o carn, a l’empara d’una 
denominació de qualitat.

2. L’import global màxim que es destina a aquests pagaments és de 7,2 milions 
d’euros.

3. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, segons la informació subministrada 
per les comunitats autònomes d’acord amb el que estableixen la lletra n) de l’apartat 2 de 
l’article 109 i l’annex XIII, ha d’establir anualment la quantia de l’ajuda específica per cap 
dividint l’import global dels fons entre el nombre de caps que compleixin les condicions de 
concessió de l’article 86.

Article 85. Requisits.

1. Els agricultors que vulguin optar a aquestes ajudes han de comercialitzar sota els 
programes de producció de qualitat de què es tracti la producció d’almenys un 15% de les 
femelles elegibles de l’explotació. En el cas d’explotacions amb les dues orientacions 
productives, carn i llet, perquè aquest requisit es consideri complert, s’ha d’assolir el 
percentatge esmentat en alguna de les dues orientacions productives de l’explotació. En 
tot cas l’ajuda només es percep per una de les dues orientacions productives.

2. Per a la determinació d’aquests percentatges mínims s’apliquen els coeficients de 
conversió de les quantitats de llet o nombre de bens i/o cabrits comercialitzats, durant l’any 
de presentació de la sol·licitud única, a nombre de reproductores, de conformitat amb el 
que estableix l’annex XIV.

Article 86. Condicions de concessió.

1. L’ajuda s’abona per animal elegible que és tota ovella o cabra, tal com ha estat 
definida a l’article 2, que a més a més es trobi correctament identificada i registrada d’acord 
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amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 21/2004, del Consell, de 17 de desembre de 
2003, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies 
ovina i caprina, en data 1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud única, en les 
explotacions que compleixin els requisits que estableix l’article 85.

2. Tenen la consideració de denominació de qualitat a aquests efectes els sistemes 
de qualitat següents reconeguts oficialment en el sector oví i caprí en la data de presentació 
de la sol·licitud mitjançant la norma legal corresponent:

D’àmbit comunitari:

a) Indicacions geogràfiques protegides.
b) Denominacions d’origen protegides.
c) Especialitats tradicionals garantides.
d) Ramaderia ecològica.

D’àmbit nacional:

e) Ramaderia integrada
f) Etiquetatge facultatiu desenvolupat sobre la base del que estableix el Reial decret 

104/2008, d’1 de febrer. Han de ser conformes a les condicions reconegudes mitjançant la 
Resolució de 10 de setembre de 2009, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i 
Ramaders, per la qual s’aprova la guia de l’etiquetatge facultatiu de carn de be i cabrit.

A aquests efectes, a partir de la informació aportada per les comunitats autònomes 
segons el que estableix la lletra n) de l’apartat 2 de l’article 109, el Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’elaborar i fer pública abans de l’1 de febrer de cada any 
de sol·licitud una relació nacional de plecs d’etiquetatge facultatiu que compleixin les 
condicions que estableix aquest apartat.

3. L’import de les ajudes per animal elegible és:

a) En el cas de denominacions de qualitat d’àmbit comunitari: l’import complet de 
l’ajuda.

b) En el cas de denominacions de qualitat d’àmbit nacional: el 80 per cent de l’import 
complet de l’ajuda.

Per poder realitzar el pagament de l’ajuda, els responsables dels plecs d’etiquetatge 
facultatiu, consells reguladors de les indicacions geogràfiques protegides, denominacions 
d’origen protegides o les entitats que acrediten la producció ramadera ecològica i integrada 
han de comunicar als organismes competents de les comunitats autònomes, a aquests 
efectes, abans de l’1 de febrer de l’any següent al de la presentació de la sol·licitud única, 
la informació necessària sobre les explotacions i titulars que hagin comercialitzat la seva 
producció durant l’any anterior complet a l’empara d’aquests programes de qualitat dels 
quals siguin responsables, segons les dades mínimes que s’especifiquen a l’annex XIII.

Secció 2a Ajudes destinades a agricultors d’oví i caprí les explotacions dels quals 
s’orienten a la producció de carn, amb la finalitat de compensar els desavantatges específics 

lligats a la viabilitat econòmica d’aquest tipus d’explotació.

Article 87  Objecte i dotació.

1. En virtut de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 
73/2009, del Consell, de 19 de gener, es concedeix una ajuda específica a les explotacions 
d’oví i caprí d’aptitud càrnia que s’agrupin dintre seu amb la finalitat que a través del 
foment de la millora de la competitivitat o de l’ordenació de l’oferta o de l’increment del 
valor de la producció, es pugui garantir la seva permanència en l’activitat.

2. L’import global màxim que es destina a aquestes ajudes és de 26,2 milions 
d’euros.

3. El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, segons la informació subministrada 
per les comunitats autònomes d’acord amb el que estableix la lletra o) de l’apartat 2 de 
l’article 109 estableix anualment la quantia del pagament addicional per cap dividint l’import 
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global dels fons entre el nombre de caps que compleixin les condicions establertes als 
articles 88 i 89.

Article 88. Requisits i compromisos.

1. Les ajudes es limiten a productors integrats a qualsevol de les explotacions 
associatives que defineix l’article 6, lletres a) i b) de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, amb uns 
censos mínims de reproductores per a vida, propietat dels titulars d’explotació associats 
de 5.000 reproductores i en els estatuts de les quals es prevegi com a finalitat algun dels 
objectius següents:

a) La dotació d’infraestructures per a l’enceball i tipificació de bens i/o la comercialització 
en comú de carn i/o llana.

b) Emprendre accions comunes per a millora de la traçabilitat i/o etiquetatge de la 
producció.

c) Dotació de serveis comuns i de substitució (per exemple, per al pasturatge, 
esquilada, …).

d) Portar a terme accions comunes de formació, millora tecnològica o innovació, en 
l’àmbit de la producció i/o de la comercialització.

2. Al seu torn, les agrupacions es comprometen a:

a) Mantenir la seva activitat i el cens indicatiu associat durant els tres anys següents 
a la data de percepció de l’última ajuda, és a dir, durant l’any de percepció i els dos 
següents.

b) Aportar el compromís individual dels productors integrants de romandre com a 
mínim 3 anys en l’agrupació i de comunicar la baixa amb una antelació mínima de 6 mesos 
a la seva data efectiva.

Article 89. Condicions de concessió.

L’ajuda s’abona per animal elegible, que és tota ovella o cabra, tal com defineix l’article 
2, que no es munyi amb fins de comercialitzar llet o productes lactis i que estigui correctament 
identificada i registrada de conformitat amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 
21/2004, del Consell, de 17 de desembre de 2003, pel qual s’estableix un sistema 
d’identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina, l’1 de gener de l’any 
de la presentació de la sol·licitud única en explotacions que no comercialitzin llet ni 
productes lactis i compleixin els requisits que estableix l’article 88.

Secció 3a Ajudes per compensar els desavantatges específics que afecten els agricultors 
del sector lacti en zones econòmicament vulnerables o sensibles des del punt de vista 

mediambiental i per a tipus de producció econòmicament vulnerables

Article 90. Objecte i dotació.

1. En virtut de l’apartat 1, lletra b) de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009, 
del Consell, de 19 de gener, es concedeix una ajuda específica a les explotacions lleteres 
que estiguin en zones desafavorides, segons la relació que recull l’annex 9.1.1. Llista de 
zones desafavorides d’Espanya, del Programa de desenvolupament rural per a les mesures 
d’acompanyament, del període de programació 2000/2006, aprovat per la Decisió C (2000) 
3549, de 24 de novembre i modificat per la Decisió C (2006) 607, de 22 de febrer, així com 
les modificacions d’aquesta relació definides pel procediment establert a l’article 90, apartat 
2, del Reglament (CE) 1698/2005, i es prima, a través d’un suport addicional, les que 
disposin de superfície per a l’alimentació del bestiar productor de llet.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es considera zona desafavorida amb 
limitacions específiques en la totalitat del territori.

3. L’import global màxim que es destina a aquestes ajudes és de 40,2 milions 
d’euros.
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Aquest import es distribueix de la manera següent:

a) 13,4 milions d’euros per a una ajuda a les explotacions ubicades en zones de 
muntanya i zones amb limitacions específiques.

b) 13,4 milions d’euros per a una ajuda a les explotacions ubicades en zones 
desafavorides per despoblament.

c) 13,4 milions d’euros per a una ajuda complementària a les explotacions de les 
anteriors que a més disposin de la base territorial per a l’alimentació del bestiar productor 
de llet que estableix l’article 94.

4. El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, segons la informació subministrada 
per les comunitats autònomes d’acord amb el que estableix la lletra p) de l’apartat 2 de 
l’article 109, ha d’establir anualment les quanties de les ajudes per cap, dividint els 
imports dels fons corresponents descrits a l’apartat 3 entre el nombre de caps que 
compleixin les condicions de concessió de l’article 92, i tenint en compte la modulació 
que preveu l’article 93.

Article 91. Requisits.

A més del que estableixen les disposicions comunes de l’article 83, s’han de complir 
els requisits següents:

1. Poden optar a aquestes ajudes els titulars d’explotacions de bestiar boví lleter 
localitzades a les zones desafavorides tal com estableix l’article anterior.

2. Els agricultors que tinguin una superfície farratgera disponible a la seva explotació 
per a l’alimentació del bestiar productor de llet poden sol·licitar una ajuda complementària 
sempre que la superfície sigui superior a 0,40 hectàrees per vaca elegible tal com defineix 
l’apartat 1 de l’article 92.

3. Als efectes d’aquesta ajuda, s’entén per superfície farratgera aquella que, a més 
de respondre a la definició de la lletra j) de l’article 2, tingui ús PS (pastura) o TA (terra 
llaurable) en el SIGPAC i estigui ubicada al terme municipal on hi ha l’explotació o en 
municipis adjacents.

Article 92. Condicions de concessió.

1. Les ajudes es concedeixen per animal elegible i any. Són animals elegibles les 
vaques d’aptitud làctia que pertanyin a alguna de les races de boví enumerades a l’annex 
IV del Reglament (CE) 1121/2009 de 29 d’octubre, o les considerades mitjançant normativa 
de la comunitat autònoma d’aptitud eminentment làctia que tinguin una edat igual o superior 
a 24 mesos que estiguin inscrites en el Registre general d’identificació individual d’animals 
(RIIA), tal com estableix el Reial decret 728/2007, localitzades a l’explotació el 30 d’abril de 
l’any de sol·licitud.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de determinar el nombre d’animals 
elegibles de cada explotació que compleixi els requisits que estableix l’article 91 en cada 
tipus de zona desafavorida i en cada tram de modulació que estableix l’article 93.

Article 93. Modulació de les ajudes.

L’import de les ajudes per animal elegible és:

a) En el cas d’explotacions localitzades en zones de muntanya i zones amb limitacions 
específiques o zones desafavorides per despoblament: l’import complet de l’ajuda per als 
40 primers animals i el 80 per cent de l’import complet per als següents, fins a un màxim 
de 100 animals per explotació.

b) En el cas d’explotacions amb superfície farratgera i conreable destinada a 
l’alimentació del bestiar productor de llet superior a 0,40 hectàrees per animal 
potencialment elegible: l’import complet de l’ajuda complementària per als 40 primers 
animals i el 70 per cent de l’import complet per als següents, fins a un màxim de 100 
animals per explotació.
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Secció 4a Ajuda per fomentar la producció de productes lactis de qualitat

Article 94. Objecte i dotació.

1. En virtut de la lletra a)ii de l’apartat 1 de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 
73/2009, del Consell, de 19 de gener, es concedeix una ajuda específica als titulars 
d’explotacions de boví de llet que comercialitzin la producció a l’empara d’una denominació 
de qualitat.

2. L’import global màxim que es destina a aquests pagaments és de 800.000 euros.
3. El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, segons la informació subministrada 

per les comunitats autònomes d’acord amb el que estableixen la lletra q) de l’apartat 2 de 
l’article 109 i l’annex XV, ha d’establir anualment la quantia del pagament addicional per 
cap dividint l’import global dels fons entre el nombre de caps que compleixin les condicions 
de concessió de l’article 96.

Article 95. Requisits.

A més del que estableixen les disposicions comunes de l’article 83, els agricultors que 
vulguin optar a aquestes ajudes han de comercialitzar, sota els programes de producció de 
qualitat de què es tracti, la producció d’almenys un 25 per cent de les vaques d’aptitud 
làctia de l’explotació.

Article 96. Condicions de concessió.

1. L’ajuda s’abona per animal elegible i any. Són animals elegibles les vaques que 
tenen edat igual o superior a 24 mesos inscrites en el Registre general d’identificació 
individual d’animals (RIIA), tal com estableix el Reial decret 728/2007, localitzades en 
l’explotació el 30 de abril de l’any de sol·licitud, quan la seva producció hagi estat 
comercialitzada a l’empara d’una denominació de qualitat de les considerades en aquesta 
secció.

2. Tenen la consideració de denominació de qualitat a aquests efectes els següents 
sistemes de qualitat reconeguts oficialment en el sector boví lleter en la data de presentació 
de la sol·licitud mitjançant la norma legal corresponent:

D’àmbit comunitari:

a) Indicacions geogràfiques protegides
b) Denominacions d’origen protegides
c) Especialitats tradicionals garantides
d) Ramaderia ecològica.

D’àmbit nacional:

e) Ramaderia integrada
f) Esquemes de certificació de qualitat reconeguda per les autoritats competents que 

impliquin uns requisits superiors als exigits a la normativa general. En aquest cas, només 
es poden acceptar els que incloguin com a elements valoradors algun dels que s’esmenten 
a continuació:

1r Característiques de producció: producció en règim extensiu.
2n Alimentació: sistemes d’alimentació que incloguin percentatges o quantitats 

mínimes en el pinso de cereals, vitamines, àcids grassos o altres components que millorin 
la qualitat organolèptica o nutritiva de la llet.

3r Medi ambient: utilització d’energies renovables en l’explotació, programes d’estalvi 
energètic o de recursos (aigua), reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

4t Qualitat higiènica sanitària de la llet més enllà dels requisits legals obligatoris.

En tot cas, l’abast d’aquests esquemes s’ha d’estendre des de l’explotació ramadera, 
de manera que totes les característiques de qualitat valoradores que contingui han de 
poder ser verificades a la mateixa explotació.
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Tots els esquemes de certificació s’han d’ajustar al que preveu la corresponent norma legal 
establerta mitjançant normativa bàsica o per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

A aquests efectes, a partir de la informació aportada per les comunitats autònomes 
segons estableix la lletra q) de l’apartat 2 de l’article 109, el Ministeri de Medi Ambient i 
Medi Rural i Marí i ha de fer pública abans de l’1 de febrer de cada any de sol·licitud, una 
relació nacional dels esquemes de certificació de qualitat que compleixin les condicions 
que estableix aquest apartat.

g) Etiquetatge facultatiu amb el logotip «Lletra Q» conforme estableix la normativa 
bàsica corresponent.

Les entitats independents de control han de verificar el compliment de les característiques 
valoradores a través d’auditories, aplicant criteris tècnics suficients que permetin assegurar 
el control de les característiques de tota la producció emparada pels esquemes de 
certificació o plec d’etiquetatge facultatiu. El procés de control de les entitats ha d’incloure 
almenys una visita anual a l’explotació.

3. Els responsables dels consells reguladors de les indicacions geogràfiques 
protegides, denominacions d’origen protegides o especialitats tradicionals garantides, així 
com els de la producció ramadera ecològica, integrada, esquemes de certificació de 
qualitat i del logotip «Lletra Q», han de comunicar als organismes competents de les 
comunitats autònomes, a aquests efectes, abans de l’1 de febrer de l’any següent al de la 
presentació de la sol·licitud única, la informació que estableix l’annex XV.

4. Per determinar el nombre de vaques elegibles per cada explotació que compleixi 
els requisits de l’article 95, s’ha de dividir la quantitat en quilograms comercialitzats durant 
l’any de presentació de la sol·licitud única sota les diferents denominacions de qualitat 
entre el rendiment lacti mitjà reconegut per a Espanya en el Reglament (CE) núm. 316/2009 
de la Comissió de 17 d’abril de 2009 que modifica el Reglament (CE) núm. 1973/2004, 
derogat pel Reglament (CE) núm. 1121/2009 de 29 d’octubre. No obstant això, l’autoritat 
competent pot utilitzar qualsevol document reconegut per aquesta per certificar un 
rendiment mitjà del bestiar lleter diferent per a cada agricultor.

5. L’import de les ajudes per animal elegible és:

a) En el cas de denominacions de qualitat d’àmbit comunitari: l’import complet de 
l’ajuda.

b) En el cas de la resta de denominacions de qualitat: el 80 per cent de l’import 
complet de l’ajuda.

TÍTOL VII

Sol·licituds, control, compatibilitat, pagament de les ajudes i comunicacions

Secció 1a Sol·licituds i declaracions

Article 97. Sol·licitud única.

Els agricultors que vulguin obtenir durant l’any any alguna o algunes de les ajudes 
esmentades a l’article 1 han de presentar una sol·licitud única de conformitat amb el que 
estableix l’annex I.

Article 98. Contingut de la sol·licitud única.

1. La sol·licitud única s’ha d’emplenar en els formularis i suports establerts a aquest 
efecte per les autoritats competents de les comunitats autònomes, i ha de contenir com a 
mínim la informació que recull l’annex I juntament, segons el règim d’ajudes que se sol·liciti 
de la documentació addicional que s’indica en els annexos corresponents.

2. La sol·licitud es pot presentar per qualsevol de les formes possibles, incloses les 
electròniques.

3. En funció de la informació que estigui a disposició de l’autoritat competent, aquesta 
ha de decidir la documentació que ha de presentar l’administrat.
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Article 99. Lloc i termini de presentació de la sol·licitud única.

1. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’autoritat competent de la comunitat autònoma en la 
qual radiqui l’explotació o la major part de la seva superfície i en cas que no disposi de 
superfície, on hi hagi el nombre d’animals més gran.

2. La sol·licitud única s’ha de presentar dins el període comprès entre el dia 1 de 
febrer i el 30 d’abril en qualsevol dels llocs previstos a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

3. A més del que preveu l’apartat anterior, quan la prima per sacrifici se sol·liciti per 
animals sacrificats en un altre Estat membre de la Unió Europea, o exportats vius a tercers 
països, les sol·licituds de primes per sacrifici s’han de presentar en els períodes següents 
de l’any de sol·licitud de la prima:

a) De l’1 al 30 de juny.
b) De l’1 al 30 de setembre.
c) De l’1 de desembre al 15 de gener de l’any següent.

L’any del sacrifici o de l’exportació determina l’any d’imputació dels animals que siguin 
objecte d’una sol·licitud de prima per sacrifici o pagament addicional a la producció de carn 
de boví de qualitat.

Fins i tot quan la sol·licitud de prima per sacrifici es presenti en algun dels períodes 
previstos en els apartats a), b) o c), els productors que tinguin superfícies han d’haver 
presentat la sol·licitud única amb la declaració de superfícies en el període previst a l’apartat 
2, encara que no sol·licitin pagament únic ni altres primes.

4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, s’admeten sol·licituds d’ajudes 
fins a 25 dies naturals següents a la data de finalització del termini establert, en aquest cas 
i llevat dels casos de força major i circumstàncies excepcionals, els imports s’han de reduir 
un 1 per cent per cada dia hàbil que se sobrepassi aquesta data. Si el retard és superior a 
25 dies naturals, la sol·licitud es considera inadmissible.

La reducció de l’apartat anterior també és aplicable respecte a la presentació de 
contractes o declaracions i altres documents o justificants que siguin elements constitutius 
de l’admissibilitat de l’ajuda de què es tracti, segons el que preveu la normativa 
comunitària.

Article 100. Modificació de les sol·licituds.

Els agricultors que hagin presentat la sol·licitud única la poden modificar en tot el que 
correspon a règims d’ajuda per superfície sense cap penalització fins al 31 de maig, i no 
s’admeten modificacions després d’aquesta data.

Article 101. Comunicació de no sembra.

Els agricultors que, en les dates límit de sembra de 14 de juny per al tomàquet destinat 
a transformació i de 30 de juny per a l’arròs, no hagin sembrat, en la seva totalitat o en part, 
la superfície dels conreus esmentats declarada en la sol·licitud d’ajuda, ho han de comunicar 
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual van presentar la sol·licitud, com 
a molt tardar en la data límit de sembra fixada per al conreu, i en la forma següent:

1. Els que no hagin sembrat una part de la superfície declarada dels conreus en 
qüestió, han d’emplenar el formulari fixat per la corresponent comunitat autònoma, en el 
qual s’han d’assenyalar les parcel·les o la part d’aquestes que no han estat sembrades, 
així com el conreu de què es tracti.

2. Els que no hagin realitzat la sembra dels conreus en qüestió en les superfícies 
declarades, ho han de comunicar i han de fer constar les dades mínimes que figuren a 
l’annex XVI.
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Article 102. Límits mínims per sol·licitud.

1. La superfície mínima per sol·licitud per a cada un dels règims específics de la 
prima a les proteaginoses, pagament específic al conreu d’arròs, l’ajuda per a les llavors i 
l’ajuda transitòria pels tomàquets destinats a transformació respectivament, del títol IV del 
Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener, és de 0,3 hectàrees.

2. Per al règim d’ajuda als fruits de clofolla, al cotó i en el règim de pagament únic, la 
superfície mínima és de 0,1 hectàrees.

3. No es concedeixen pagaments directes als agricultors l’import total de pagaments 
directes sol·licitats o resultants dels quals, abans d’aplicar reduccions o exclusions, sigui 
inferior a 100 euros.

Article 103. Compatibilitat dels règims d’ajuda per superfície.

1. Les parcel·les declarades per justificar els drets d’ajuda del règim de pagament 
únic es poden utilitzar per a les activitats agràries expressades a l’article 11 (utilització 
agrària de les terres). Per tant, el pagament de d’aquest règim és compatible amb els 
pagaments acoblats derivats dels règims corresponents a les utilitzacions permeses.

No obstant això, en el cas que la superfície acceptada per a la certificació de llavors, i 
per a la qual se sol·liciti l’ajuda per a les llavors també s’empri per justificar drets d’ajuda 
del règim de pagament únic, s’ha de deduir de l’import de l’ajuda per a les llavors l’import 
de l’ajuda del règim de pagament únic per a la superfície de què es tracti, fins a un límit de 
0. S’exceptuen d’aquesta deducció les ajudes a les llavors de cereals i oleaginoses 
relacionades en els punts 1 i 2 de l’annex XIII del Reglament (CE) núm. 73/2009, del 
Consell, de 19 de gener.

2. En un any no es pot presentar respecte a una parcel·la agrícola més d’una sol·licitud 
de pagament per superfície en virtut d’un règim finançat d’acord amb la lletra c) de l’apartat 
1 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1290/2005, del Consell, de 21 de juny de 2005, 
sobre el finançament de la política agrícola comuna i l’article 3 del Reglament núm. (CE) 
73/2009 de 19 de gener.

3. No obstant això, a més de la compatibilitat del règim de pagament únic recollida en 
l’apartat 1, es preveu la següent compatibilitat del Pagament específic al conreu d’arròs i 
ajuda a les llavors d’arròs, establerta en el Reglament (CE) núm. 1121/2009 de 29 
d’octubre.

4. Són compatibles les ajudes previstes en el Programa nacional per al foment de 
rotacions de conreu en terres de secà a què es refereix la secció 1a del capítol I del títol VI 
amb l’ajuda a les proteaginoses i amb l’ajuda a les llavors a què es refereixen respectivament 
la secció 1a i secció 5a del títol III. Són compatibles l’ajuda base i el complement 1 que 
preveu el Programa nacional per al foment de rotacions de conreu en terres de secà a què 
es refereix la secció 1a del capítol I del títol VI amb l’ajuda prevista al Programa nacional 
per a la qualitat dels llegums a què es refereix la secció 2a del capítol I del títol VI.

Secció 2a Control i pagament de les ajudes

Article 104. Disposicions generals.

1. El Fons Espanyol de Garantia Agrària (d’ara endavant FEGA), en col·laboració 
amb les comunitats autònomes, ha d’elaborar un pla nacional de control per a cada 
campanya.

El pla nacional de control ha de recollir qualsevol aspecte que es consideri necessari 
per a la realització dels controls, tant administratius com sobre el terreny, de les sol·licituds 
d’ajudes. Aquest pla s’ha d’elaborar d’acord amb els criteris especificats en el Reglament 
(CE) núm. 1120/2009, de la Comissió, de 29 d’octubre, i en el Reglament (CE) núm. 
1121/2009, de la Comissió, de 29 d’octubre.

2. Les comunitats autònomes han d’elaborar plans regionals de control ajustats al pla 
nacional. Els plans regionals han de ser comunicats al FEGA.
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3. Correspon a les autoritats competents la responsabilitat dels controls de les ajudes. 
En els casos en què el control d’una sol·licitud única, el portin a terme dues o més comunitats 
autònomes, s’han d’establir, entre les administracions implicades, els mecanismes de 
col·laboració per gestionar-la millor.

Article 105. Superfícies i animals amb dret a pagament.

1. A l’efecte de l’establiment de les superfícies i animals amb dret a pagament, s’han 
de tenir en compte, segons correspongui, les disposicions específiques aplicables a 
cadascun dels règims inclosos a l’article 1, així com les establertes a l’article 3 i al Reglament 
(CE) núm. 1122/2009 de 29 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen normes de 
desplegament del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell pel que fa a la condicionalitat, 
la modulació i el sistema integrat de gestió i control en els règims d’ajuda directa als 
agricultors establerts per aquest Reglament, i normes del desplegament del Reglament 
(CE) núm. 1234/2007 del Consell pel que fa a la condicionalitat en el règim d’ajuda establert 
per al sector vitivinícola.

2. Els pagaments corresponents estan sotmesos a les reduccions com a conseqüència 
dels límits pressupostaris i de la modulació recollits als articles 4 i 6.

Article 106. Resolucions i pagament.

1. L’atorgament i el pagament o la denegació de les ajudes a què es refereix correspon 
a l’autoritat competent.

2. Les ajudes regulades en aquest Reial decret es financen amb càrrec al Fons 
Europeu Agrícola de Garantia (d’ara endavant FEAGA), llevat d’una part de l’ajuda als 
fruits de clofolla segons el que preveu l’article 21, de la prima complementària per vaca 
nodrissa, segons el que preveu l’apartat 2 de l’article 40 i de la lluita contra la mosca de 
l’olivera d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional primera. En aquests casos, en 
les resolucions de l’ajuda s’ha de fer constar la part de l’ajuda finançada amb càrrec als 
pressupostos del FEAGA i la part finançada amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat.

Article 107. Períodes de pagament i avançaments.

1. Amb caràcter general, els pagaments corresponents a les ajudes que preveu 
l’article 1, s’han d’efectuar entre l’1 de desembre i el 30 de juny de l’any natural següent. 
Els pagaments es poden efectuar en dos terminis, com a màxim.

2. El pagament de l’ajuda als productors de remolatxa sucrera que estableix l’article 
35 s’ha de fer en el període comprès des de l’1 de desembre fins al 15 d’octubre de l’any 
natural següent.

3. L’ajuda a la patata per a fècula es paga als agricultors una vegada lliurada la 
totalitat de les quantitats de patata que corresponen a la campanya, dins dels quatre mesos 
següents a la data en què s’hagi presentat la prova de pagament del preu mínim per part 
de la indústria.

4. Els avançaments previstos per als règims de prima per vaca nodrissa, ajuda a les 
llavors, i ajuda a la patata per a fècula s’abonen en els terminis i condicions establerts en 
el Reglament (CE) núm. 1121/2009 de 29 d’octubre, per a cadascun d’aquests.

5. Per al règim de prima per sacrifici, s’abona un avançament igual al 60 per cent de 
l’import corresponent als animals subvencionables.

Article 108. Devolució dels pagaments percebuts indegudament.

1. En el cas de pagaments indeguts, els productors han de reemborsar-ne els imports, 
més els interessos corresponents al temps transcorregut entre la notificació de l’obligació 
de reemborsament al productor i el reemborsament o la deducció efectives, d’acord amb 
el que disposa l’article 80 del Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió de 29 
d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen normes de desplegament del Reglament (CE) 
núm. 73/2009 del Consell pel que fa a la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat 
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de gestió i control en els règims d’ajuda directa als agricultors establerts per aquest 
Reglament, i normes de desplegament del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell 
pel que fa a la condicionalitat en el règim d’ajuda establert per al sector vitivinícola. El tipus 
d’interès a aplicar és el de demora que estableixi la corresponent llei de pressupostos 
generals de l’Estat.

2. En el cas que els imports que s’han de reemborsar siguin iguals o inferiors a 100 
euros, interessos no inclosos, per agricultor i per campanya, es pot no exigir-se’n el 
reemborsament.

3. L’obligació de reemborsament no s’aplica si el pagament indegut és conseqüència 
d’un error de la mateixa autoritat competent o d’un altre òrgan administratiu i no ha pogut ser 
raonablement detectat pel productor, excepte en els casos que s’indiquen a l’apartat 3 de 
l’article 80 del Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió de 29 d’octubre de 2009.

Secció 3a Comunicacions

Article 109. Comunicacions de les comunitats autònomes.

Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí, la informació següent:

1. Informació general.

Abans del 15 d’agost i del 30 d’octubre de l’any de presentació de la sol·licitud, i abans 
del 15 de juliol de l’any següent, la informació segons estableix l’article 4 apartat 1, lletres 
a), c) i e) del Reglament (CE) núm. 1121/2009 de la Comissió de 29 d’octubre de 2009.

Abans del 30 de setembre de l’any de presentació de la sol·licitud, les superfícies 
determinades corresponents al règim de prima a les proteaginoses segons preveu l’article 
4, apartat 1, lletra b) del Reglament (CE) núm. 1121/2009 de la Comissió de 29 d’octubre 
de 2009.

2. Informació específica.

a) Respecte al règim de pagament únic, les autoritats competents han de remetre la 
informació següent al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí:

Com a molt tard el 15 d’agost de l’any de presentació de la sol·licitud, el nombre total 
de sol·licituds del règim de pagament únic presentades l’any en curs, així com l’import total 
corresponent als drets d’ajuda el pagament de la qual s’hagi sol·licitat i el nombre total 
d’hectàrees admissibles. La informació corresponent als sectors que s’incorporen al règim 
de pagament únic durant l’any esmentat s’ha de basar en drets provisionals.

Com a molt tard el 15 de febrer de l’any següent al de la presentació de la sol·licitud, 
la mateixa informació prevista en el guió anterior basada en drets definitius, sempre que 
s’hagi incorporat algun sector al règim durant l’any anterior.

Com a molt tard el 15 d’agost de l’any següent al de la presentació de la sol·licitud, el 
nombre total de sol·licituds acceptades al pagament, l’import total corresponent als 
pagaments que s’han concedit i el nombre total d’hectàrees admissibles determinades.

b) Respecte a l’ajuda a la patata per a fècula, abans del 15 de juny de l’any següent 
al de presentació de la sol·licitud, les quantitats de patata que s’hagin beneficiat de l’ajuda 
a l’efecte de donar compliment al que preveu l’article 18 del Reglament (CE) núm. 571/2009, 
de la Comissió, de 30 de juny de 2009, que estableix les disposicions d’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell pel que fa a l’establiment d’un règim de 
contingents per a la producció de fècula de patata.

c) Respecte a l’ajuda per a les llavors, tenint en compte el que disposa l’annex del 
Reglament (CE) núm. 491/2007, de la Comissió, de 3 de maig de 2007, pel qual s’estableixen 
les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1947/2005, del Consell, pel que fa a 
la comunicació de les dades relatives a les llavors, abans de l’1 de novembre de l’any de 
la collita, la superfície total inclosa en la certificació i la collita calculada; i abans del 15 de 
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setembre de l’any següent a la collita, la quantitat total recollida i les existències 
emmagatzemades pels majoristes al final de la campanya de comercialització.

d) Respecte a les ajudes per al cotó:

Abans del 15 de desembre de l’any anterior a la presentació de la sol·licitud, la proposta 
sobre les varietats autoritzades, els criteris de superfície admissible, la densitat mínima de 
plantació i les pràctiques agronòmiques exigides.

Abans del 31 de gener de l’any de la presentació de la sol·licitud, els criteris adoptats 
als quals es refereix l’apartat 2 de l’article 25.

Abans de l’1 d’octubre de l’any de la presentació de la sol·licitud, els criteris als quals 
es refereix l’apartat 2 de l’article 46.

Abans del 15 d’abril de l’any de presentació de la sol·licitud, els noms de les 
organitzacions interprofessionals autoritzades, així com la superfície que agrupen, els 
potencials de producció, nom dels productors i desmotadors que la componen i la seva 
capacitat de desmotatge.

Abans de l’1 de març de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, la superfície 
en hectàrees a la qual s’ha reconegut el dret al pagament addicional al cotó.

Abans del 15 d’agost de l’any de presentació de la sol·licitud, el nombre total de 
sol·licituds de l’ajuda addicional del cotó presentades l’any en curs.

Abans del 15 d’agost de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, el nombre total 
de sol·licituds acceptades al pagament i l’import pagat.

e) Respecte a l’ajuda als fruits de clofolla,

En relació amb l’apartat 6 de l’article 21, abans del 15 d’agost de l’any de presentació 
de la sol·licitud, les superfícies sol·licitades per espècies per a les quals el titular és 
agricultor professional, així com els romanents existents de transferències anteriors 
corresponents a l’ajuda del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

Abans del 15 de juliol de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, les superfícies 
per les quals s’ha pagat ajuda per a les quals el titular és agricultor professional, per 
espècies d’arbres de fruits de clofolla.

f) Respecte a les ajudes a la remolatxa:

Quant a l’ajuda addicional a la remolatxa, les autoritats competents han de remetre:

Abans del 15 d’agost de l’any de presentació de la sol·licitud, el nombre total de 
sol·licituds de l’ajuda addicional a la remolatxa presentades l’any en curs.

Abans del 15 d’agost de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, el nombre total 
de sol·licituds acceptades al pagament i l’import pagat.

Abans del 30 d’abril de l’any següent al de la sol·licitud, per calcular l’import de l’ajuda 
addicional a la remolatxa tipus, esmentada a l’article 48, les autoritats competents han de 
remetre les quantitats lliurades pels productors a les indústries sucreres de remolatxa i 
canya que compleixin els requisits establerts a l’esmentat article.

Quant a l’ajuda als productors de remolatxa:

Abans del 15 de setembre de l’any següent al de la sol·licitud, per comprovar el respecte 
dels límits pressupostaris, les autoritats competents han de remetre les quantitats amb 
dret a cobrar l’ajuda als productors.

g) Respecte a l’ajuda transitòria als tomàquets per a transformació:

Abans del 15 de juliol del 2011, l’import total corresponent als pagaments que s’han 
concedit en relació amb la sol·licitud única de 2010.

Abans del 15 de desembre de 2010, amb la finalitat d’establir l’import final de l’ajuda, 
a què es refereix l’apartat 2 de l’article 29, les superfícies amb dret a ajuda per tipus de 
producte elaborat.

Abans del 13 de febrer de 2010, la relació dels transformadors autoritzats, i les localitats 
on estiguin ubicades les seves fàbriques.
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h) Respecte a les ajudes acoblades en el sector del boví.

Abans del 15 de gener i 15 de febrer de l’any de presentació de la sol·licitud, la 
informació sobre sol·licituds presentades que preveuen els apartats c) i d) de l’apartat 1 de 
l’article 4 del Reglament (CE) 1121/2009 de la Comissió de 29 d’octubre de 2009. Abans 
del 15 de juliol de l’any següent, la informació referent a les sol·licituds pagades.

La relació dels establiments de sacrifici del seu àmbit territorial que estiguin participant 
com a col·laboradors en el règim de primes al sacrifici, i notificació dins els deu primers 
dies del mes de les modificacions que es produeixin respecte al mes anterior, per garantir 
la gestió i el control eficaç i que el Ministeri pugui fer pública la llista d’establiments de 
sacrifici participants del conjunt de l’Estat.

Abans de l’1 de juny, 1 de setembre i 1 de desembre de l’any de presentació de la 
sol·licitud de prima per sacrifici i abans de l’1 de març de l’any següent, les comunitats 
autònomes han de remetre una relació dels animals objecte de sol·licitud que hagin estat 
sacrificats en altres estats membres de la Unió Europea, agrupats per establiments de 
sacrifici, per a les sol·licituds presentades, respectivament, el primer, segon, tercer o quart 
períodes de presentació.

i) Respecte als pagaments addicionals al sector boví:

Abans del 15 d’agost de l’any de presentació de la sol·licitud, el nombre de sol·licituds 
presentades l’any en curs.

Abans de l’1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud, llista de plecs d’etiquetatge 
facultatiu que compleixin les condicions establertes a la lletra e) de l’apartat 1 de 
l’article 54.

Abans del 15 d’agost de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, el nombre total 
de sol·licituds acceptades al pagament i l’import pagat.

Per calcular l’import unitari esmentat a l’apartat 3 dels articles 49, 53 i 56:

Abans del 20 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, per al pagament 
addicional al sector lacti, dades definitives de sol·licituds acceptades per al pagament i 
quilograms de quota làctia amb dret a pagament.

Abans de l’1 de març de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, un fitxer 
informàtic de conformitat amb l’estructura detallada a l’annex VIII, que ha d’incloure els 
animals sacrificats sota sistemes de boví de qualitat en cada comunitat autònoma durant 
l’any anterior complet, que els hagin estat comunicats pels responsables dels plecs 
d’etiquetatge facultatiu, consells reguladors de les identificacions geogràfiques protegides 
o les entitats que acrediten la producció ramadera ecològica segons el que estableix 
l’apartat 3 de l’article 54.

Abans de l’1 de maig de l’any següent al de presentació de la sol·licitud:
Per al pagament addicional a la producció de carn de boví de qualitat, nombre total de 

sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament.
Per al pagament addicional a les explotacions que mantinguin vaques nodrisses, 

sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament per a 
cada estrat dels esmentats a l’apartat 1 de l’article 51.

j) Respecte al Programa nacional per al foment de rotacions de conreu en terres de 
secà a què es refereix la secció 1a del capítol I del títol VI.

Per donar compliment a l’apartat 1.b) de l’article 51 del Reglament (CE) núm. 1120/2009 
de la Comissió, de 29 de octubre, abans del 15 de juliol de l’any de presentació de la 
sol·licitud:

Si s’escau, el nombre de sol·licituds presentades l’any en curs i la superfície elegible i 
la superfície amb dret a pagament sol·licitada en virtut d’aquestes desglossada aquesta 
última per volum de superfície (fins a 50 hectàrees o de 50 a 100 hectàrees per beneficiari) 
que van ser objecte de pagament l’any anterior.

El nombre de sol·licituds presentades l’any en curs i la superfície elegible i la superfície 
amb dret a pagament sol·licitada en virtut d’aquestes i que no van ser objecte de pagament 
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l’any anterior, desglossada aquesta última per volum de superfície (fins a 50 hectàrees o 
de 50 a 100 hectàrees per beneficiari).

Abans del 15 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud per tal de poder 
calcular els imports d’ajuda per hectàrea:

La superfície total determinada l’any en curs que va ser determinada i pagada l’any 
anterior desglossada per estrat de dimensió, així com l’import total dels pagaments 
igualment desglossats.

La superfície determinada, una vegada exclosa aquella a la qual fa referència l’incís 
anterior, desglossada per estrat de dimensió.

La superfície determinada per al pagament, si s’escau, del complement 1.
La superfície determinada per al pagament, si s’escau, del complement 2.
Per donar compliment als apartats 3.c) i 4 de l’article 51 del Reglament (CE) núm. 

1120/2009 de la Comissió, de 29 de octubre, abans del 15 de juliol de l’any següent al de 
presentació de la sol·licitud:

Nombre definitiu de sol·licituds i superfícies elegibles determinades, així com les 
pagades desglossades aquestes últimes per dimensió, i desglossades per tipus de conreu 
elegible.

k) Respecte al Programa nacional per a la qualitat dels llegums a què es refereix la 
secció 2a del capítol 1 del títol VI.

Per donar compliment a l’apartat 1.b) de l’article 51 del Reglament (CE) núm. 1120/2009 
de la Comissió, de 29 d’octubre, abans del 15 de juliol de l’any de presentació de la 
sol·licitud, el nombre de sol·licituds presentades i la superfície elegible sol·licitada en virtut 
d’aquestes desglossada per tipus de denominació de qualitat diferenciant l’agricultura 
ecològica de les DOP i IGP, i també altres denominacions de qualitat diferenciada 
reconegudes.

Per tal de calcular els imports d’ajuda per hectàrea, abans del 15 de novembre de l’any 
de presentació de la sol·licitud, la superfície determinada per al pagament de l’ajuda 
desglossada per tipus de denominació de qualitat diferenciant l’agricultura ecològica de les 
DOP i IGP, i també altres denominacions de qualitat diferenciada reconegudes.

Per donar compliment als apartats 3.c) i 4 de l’article 51 del Reglament (CE) núm. 
1120/2009 de la Comissió, de 29 d’octubre, abans del 15 de juliol de l’any següent al de 
presentació de la sol·licitud, el nombre definitiu de sol·licituds i superfícies pagades 
desglossades per tipus de denominació de qualitat diferenciada.

l) Respecte al Programa per al foment de la qualitat del tabac, a què es refereix la 
secció 3a del capítol I del títol VI:

Abans del 15 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud, nom i adreça dels 
òrgans responsables del registre de contractes de conreu, i nom i adreça de les empreses 
de primera transformació autoritzades i de les agrupacions de productors reconegudes.

Abans del 30 de juny de l’any de presentació de la sol·licitud, la informació relativa als 
contractes registrats.

Abans del 15 de juliol de l’any de presentació de la sol·licitud, el nombre de sol·licituds 
presentades, els quilos contractats en virtut d’aquestes, així com la superfície corresponent, 
diferenciats, els dos conceptes, per grup de varietats.

Abans del 31 de març de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, les dades 
relatives als lliuraments realitzats en els centres de transformació o en els centres de 
compra autoritzats per les agrupacions de productors o productors individuals i posades 
sota control, corresponents a la collita anterior, correctament validades, així com les dades 
relatives als lliuraments admissibles per al cobrament de l’ajuda específica a la qualitat del 
tabac. Aquestes últimes són les quantitats considerades per al càlcul de l’ajuda unitària per 
quilogram de tabac.

Abans del 15 de juliol de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, les dades 
relatives a l’evolució d’existències dels primers transformadors a data 30 de juny.

Abans del 15 de juliol de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, el nombre 
total de sol·licituds, quilos acceptats al pagament i l’import pagat.
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m) Respecte a les ajudes específiques als ramaders,

Abans del 15 d’agost de l’any de presentació de la sol·licitud, el nombre de sol·licituds 
presentades l’any en curs.

Abans del 15 d’agost de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, el nombre total 
de sol·licituds acceptades al pagament i l’import pagat.

n) Respecte a les ajudes específiques destinades a productors d’oví i caprí la 
producció dels quals estigui emparada per denominacions de producció de qualitat, a què 
es refereix la secció 1a del capítol 2 del títol VI per tal de calcular l’import unitari esmentat 
a l’apartat 3 de l’article 84:

Abans de l’1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud, la llista de plecs d’etiquetatge 
facultatiu que compleixin les condicions establertes a la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 86.

Abans de l’1 de març de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, un fitxer 
informàtic de conformitat amb l’estructura detallada a l’annex XIII que inclogui les 
explotacions que han comercialitzat la producció a l’empara de les marques de qualitat 
indicades a l’apartat 2 de l’article 86 durant l’any anterior complet, que els hagin comunicat 
els responsables dels plecs d’etiquetatge facultatiu, producció ramadera ecològica, consells 
reguladors de les indicacions geogràfiques protegides, denominacions d’origen protegides 
o segons el que estableix l’article 86.

Abans de l’1 de maig de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, nombre total 
de sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament.

o) Respecte a les ajudes específiques destinades a productors d’oví i caprí les 
explotacions dels quals s’orienten a la producció de carn, a què es refereix la secció 2a del 
capítol 2 del títol VI amb la finalitat de compensar els desavantatges específics lligats a la 
viabilitat econòmica d’aquest tipus d’explotació, per tal de calcular l’import unitari esmentat 
a l’apartat 3 de l’article 87.

Abans del 20 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, nombre total de 
sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament.

p) Respecte a l’ajuda a les explotacions per compensar els desavantatges específics 
que afecten els productors del sector lacti en zones econòmicament vulnerables o sensibles 
des del punt de vista mediambiental i per a tipus de producció econòmicament vulnerables, 
a què es refereix la secció 3a del capítol 2 de títol VI per tal de calcular els imports unitaris 
esmentats a l’apartat 4 de l’article 90:

Abans del 20 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, les sol·licituds 
acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament en cada tram de 
modulació per a cada un dels dos grups de zones desafavorides i per als que disposen de 
superfície farratgera suficient per rebre el pagament complementari.

q) Respecte a l’ajuda per fomentar la producció de productes lactis de qualitat a què 
es refereix la secció 4a del capítol 2 del títol VI, per calcular l’import unitari esmentat a 
l’apartat 3 de l’article 94, les autoritats competents han de remetre al Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí la informació següent:

Abans de l’1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud, llista dels esquemes de 
certificació de qualitat que compleixin les condicions establertes a la lletra f) de l’apartat 3 
de l’article 96.

Abans de l’1 de març de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, un fitxer 
informàtic de conformitat amb l’estructura detallada a l’annex XV que ha d’incloure les 
explotacions que han comercialitzat la seva producció a l’empara de les marques de 
qualitat indicades a l’apartat 3 de l’article 96 durant l’any anterior complet, que els hagin 
estat comunicats pels responsables dels consells reguladors de les indicacions geogràfiques 
protegides, denominacions d’origen protegides responsables del logotip «Lletra Q», de la 
producció ramadera ecològica i integrada, i dels esquemes de certificació de qualitat, 
segons el que estableix l’apartat 4 de l’article 96.
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Abans de l’1 de maig de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, nombre total 
de sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament.

3. Qualsevol altra informació que el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí els 
sol·liciti en relació amb les ajudes regulades en aquest Reial decret, als efectes de poder 
complir les obligacions imposades als estats membres sobre informació a la Comissió 
Europea.

Disposició addicional primera. Lluita contra la mosca de l’olivera.

1. Es qualifica d’utilitat pública la lluita contra la mosca de l’olivera, Bactrocera oleae, 
d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat 
vegetal.

2. El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, dins els límits establerts pels 
crèdits disponibles per a aquests fins, pot col·laborar amb les comunitats autònomes que 
hagin declarat l’existència de la plaga i establert programes de control de les seves 
poblacions, en el finançament de les despeses corresponents de les mesures que 
s’estableixin.

Disposició addicional segona.

Els actes administratius dictats des del 15 de novembre, data d’entrada en vigor del 
Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre l’aplicació del règim de pagament únic 
en l’agricultura i la integració de determinades ajudes agrícoles en aquest a partir de l’any 
2010, fins a la data d’entrada en vigor del present Reial decret i que afectin la matèria 
regulada per aquest Reial decret s’entenen dictats, en funció de la seva naturalesa i 
contingut, a l’empara del present Reial decret o del Reial decret 1612/2008, de 3 d’octubre, 
sobre aplicació dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia.

Disposició transitòria primera. Termini per a comunicacions de les comunitats autònomes 
i elaboració de relacions per part del Ministeri en relació amb pagaments i ajudes 
específiques per qualitat.

No obstant el que disposen els articles 54.1, 86.2 i 96.2, el termini per a l’elaboració pel 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí de les relacions nacionals que s’esmenten 
en aquests, l’any de sol·licitud de 2010, finalitza el 30 d’abril de 2010.

Així mateix, el termini establert a l’article 109.2, lletres i), n) i q), perquè les comunitats 
autònomes comuniquin al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí les llistes que 
s’esmenten en aquests, per a l’any de sol·licitud de 2010, finalitza el 30 de març de 2010.

Disposició transitòria segona. Vigència del Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, sobre 
regulació del sector del tabac cru.

Continuen vigents l’apartat 5 de l’article 14 i el capítol VI del Reial decret 684/2002, de 
12 de juliol, sobre regulació del sector del tabac cru.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del número 13 de l’apartat 1 de l’article 149 de 
la Constitució, que reserva a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i modificació.

Es faculta el Ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per adaptar a les exigències 
derivades de la normativa comunitària els següents aspectes d’aquest Reial decret:

a) Els annexos.
b) Les dates que s’estableixen.
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c) La superfície mínima de conreu de cotó que exigeix l’article 26.1 a les organitzacions 
interprofessionals autoritzades.

d) Els requisits qualitatius per a la concessió dels pagaments addicionals en el sector 
del cotó i de la remolatxa i canya de sucre que preveuen els articles 46 i 48, 
respectivament.

e) Els requisits qualitatius per a la concessió de l’ajuda específica a la qualitat del 
tabac que preveu l’article 77.

f) Els requisits de reconeixement de les agrupacions de productors de tabac exigits a 
l’article 81.

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 1724/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de 
sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims extensius.

El Reial decret 1724/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen les bases 
reguladores de les subvencions destinades al foment de sistemes de producció de races 
ramaderes autòctones en règims extensius queda modificat de la manera següent:

Les lletres b) i d) de l’article 2 queden redactades de la manera següent:

«b) Explotació ramadera: totes les unitats de producció administrades per un mateix 
titular situades en el territori d’una mateixa comunitat autònoma.

d) Raça autòctona: la raça classificada com a raça autòctona espanyola segons el 
Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de 
conservació, millora i foment de les races ramaderes.»

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, 
sobre l’aplicació del règim de pagament únic en l’agricultura i la integració de 
determinades ajudes agrícoles en aquest a partir de l’any 2010.

El Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre sobre l’aplicació del règim de pagament 
únic en l’agricultura i la integració de determinades ajudes agrícoles en aquest a partir de 
l’any 2010, queda modificat de la manera següent:

U. S’afegeix el següent apartat 4 a l’article 10:

«4. Quan les hectàrees calculades d’acord amb l’apartat anterior s’hagin tingut en 
compte prèviament per a l’assignació de drets de pagament únic en el sector del vi, l’import 
dels drets existents s’ha d’incrementar pel nou import esmentat a l’apartat 1.»

Dos. A la taula de l’annex I es modifica la fila corresponent a la prima per sacrifici boví 
i s’hi afegeix una nova fila a continuació, de conformitat amb el següent:

Prima per sacrifici de bovins adults . . . . . . . . . . . . 2007-08 i 2008-09 33% 47.175
Prima per sacrifici de vedells . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007-08 i 2008-09 93% 560

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de gener de 2010.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí.

ELENA ESPINOSA MANGANA
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ANNEX I

Informació mínima que ha de contenir la sol·licitud única

I. Informació general

1. La identificació de l’agricultor: NIF, cognoms i nom de l’agricultor i del cònjuge, i 
règim matrimonial, si s’escau, o raó social, domicili (amb carrer o plaça i número, codi 
postal, municipi i província), telèfon i cognoms i nom del representant legal en el cas de les 
persones jurídiques, amb el NIF.

2. Les dades bancàries, amb la ressenya de l’entitat financera, així com de les xifres 
corresponents al codi de banc i al de sucursal, els dos dígits de control i el número del 
compte corrent, llibreta, etc., on es volen rebre els pagaments.

3. Declaració que el titular de l’explotació coneix les condicions establertes per la 
Unió Europea i l’Estat espanyol relatives als règims d’ajuda sol·licitats.

4. Compromís exprés de col·laborar per facilitar els controls que efectuï qualsevol 
autoritat competent per verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la 
concessió de les ajudes.

5. Compromís exprés de retornar els avançaments o ajudes cobrats indegudament, 
a requeriment de l’autoritat competent, incrementats, si s’escau, en l’interès 
corresponent.

6. Declaració que no ha presentat en cap altra comunitat autònoma en aquesta 
campanya, cap altra sol·licitud per aquests règims d’ajuda.

7. Declaració formal que totes les dades ressenyades són vertaderes.
8. Els advertiments que conté la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, i altra normativa vigent.
9. En el cas de la prima per sacrifici per animals sacrificats en un altre Estat membre 

de la Unió Europea o exportats vius a tercers països, les sol·licituds presentades en els 
tres últims períodes han d’incloure una referència a la presentació de sol·licitud única que, 
d’acord amb l’apartat 3 de l’article 99, s’ha d’haver presentat en el període general de 
presentació de sol·licituds si el productor té superfícies.

10. Declaració de totes les parcel·les agrícoles de l’explotació, fins i tot aquelles per 
a les quals no se sol·liciti cap règim d’ajuda, i indicació en tot cas i per a cada parcel·la del 
que recullen els punts 1 a 4 de l’epígraf III d’aquest annex.

II. Declaració expressa de qui sol·licita

1. S’ha d’indicar expressament la superfície de cadascun dels règims d’ajuda pels 
quals sol·licita el pagament.

2.  Si se sol·licita el pagament únic, s’ha d’indicar que se sol·licita per tots els drets 
que tingui en la campanya en qüestió, o, en cas de no sol·licitar el pagament únic per tots 
els drets, ha d’aportar una relació identificativa dels drets sol·licitats.

Quan els agricultors que hagin sol·licitat el cobrament del pagament únic per drets 
especials en campanyes anteriors decideixin declarar un o diversos d’aquests drets d’ajuda 
amb el nombre d’hectàrees admissibles corresponent, ho han d’indicar expressament a la 
sol·licitud i aquests passen a considerar-se, des d’aquest moment, drets d’ajuda normals.

3. La consideració de les superfícies farratgeres declarades per al càlcul de la càrrega 
ramadera, en el cas de sol·licitar el pagament addicional a les explotacions que mantinguin 
vaques nodrisses.

4. La consideració de les superfícies de farratge destinat a dessecació.

III. Règims d’ajuda per superfície, pagaments addicionals i ajudes específiques als 
agricultors

S’han de declarar totes les parcel·les agrícoles de l’explotació, i s’ha d’indicar en tot 
cas i per a cadascuna d’aquestes el que recullen els punts 1 a 4 següents, i segons el 
règim d’ajuda sol·licitat, s’ha d’indicar el que sigui procedent de la resta de punts:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 26  Dissabte 30 de gener de 2010  Secc. I. Pàg. 52

1. La identificació s’ha de fer mitjançant les referències alfanumèriques del SIGPAC. 
No obstant això, en els termes municipals on es produeixin modificacions territorials o 
altres raons, degudament justificades, les comunitats autònomes poden determinar 
l’autorització temporal d’altres referències oficials.

2. La superfície en hectàrees, amb dos decimals.
3. Els règims per als quals se sol·licita l’ajuda.
4. La utilització de les parcel·les amb indicació en tot cas del producte conreat, les 

pastures permanents, altres superfícies farratgeres, el guaret i tipus, els conreus 
permanents, en el cas de la patata si és per a fècula o per a consum humà, i es pot indicar 
«no conreu» en el cas de parcel·les no conreades i declarades exclusivament per justificar 
drets de pagament únic.

5. S’han de declarar per separat el guaret mediambiental i la repoblació forestal 
d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre.

6. El sistema d’explotació: secà o regadiu, segons correspongui.
7. En el cas que la parcel·la se sembri de cereals o oleaginoses, s’ha d’indicar si la 

llavor utilitzada és certificada, prové de reutilització o altres. La varietat sembrada quan es 
tracti de blat dur, arròs, cànem i cotó. En el cas de conreu de blat de moro, s’ha d’indicar 
si la varietat sembrada està modificada genèticament o no.

8. En el cas de les llavors, les espècies amb la denominació recollida a l’annex XIII 
del Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener.

9. En el cas dels fruits de clofolla, el nombre d’arbres de cada espècie.
10. En el cas de l’ajuda als tomàquets per a transformació, s’ha d’indicar, per a cada 

parcel·la, el tipus de tomàquet conreat i la destinació de la producció.
11. En el cas de l’ajuda prevista en el Programa nacional per al foment de rotacions 

de conreu en terres de secà, a què es refereix la secció 1a del capítol I del títol VI, la 
superfície per la qual se sol·licita el pagament s’ha de desglossar per tipus de conreu, i se 
n’ha d’indicar l’espècie, per a cada tram d’índex de rendiment comarcal.

12. En el cas de l’ajuda prevista en el Programa nacional per a la qualitat dels llegums, 
a què es refereix la secció 2a del capítol 1 del títol VI, la superfície s’ha de desglossar per 
tipus de denominació de qualitat diferenciada, i espècie conreada, si s’escau.

13. En el cas de l’ajuda prevista en el Programa per al foment de la qualitat del tabac, 
a què es refereix la secció 3a del capítol I del títol VI, les varietats trasplantades, amb 
indicació de la superfície corresponent a cada varietat.

IV. Règims d’ajuda per bestiar, pagaments addicionals i ajudes específiques als 
ramaders.

1. Indicació de la comunitat autònoma que va tramitar la sol·licitud d’ajuda l’any 
immediatament anterior.

2. Descripció completa de totes les unitats de producció que constitueixen l’explotació 
i en les quals s’han de mantenir animals objecte de sol·licituds d’ajuda o que s’han de tenir 
en compte per a la percepció d’aquestes. S’ha d’incloure una referència expressa al codi 
d’identificació assignat a cada unitat de producció en virtut del Reial decret 479/2004, de 
26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes.

3. Per a la prima per vaca nodrissa i prima per sacrifici per animals sacrificats en un 
altre Estat membre de la Unió Europea o exportats vius a un tercer país, declaració del 
nombre d’animals pel qual se sol·licita l’ajuda.

Per a la prima per sacrifici per animals sacrificats a Espanya, declaració de participació 
en el règim de la prima per sacrifici.

Per al pagament addicional a les explotacions que mantinguin vaques nodrisses, el 
productor ha de sol·licitar que li sigui concedida aquesta ajuda pel màxim nombre d’animals 
que mantingui durant tot el període de retenció i que compleixin els requisits.

Per al pagament addicional a la producció de carn de boví de qualitat reconeguda 
oficialment, les ajudes específiques destinades a agricultors d’oví i caprí la producció dels 
quals estigui emparada per denominacions de producció de qualitat i les ajudes específiques 
destinades als titulars d’explotacions de boví de llet per fomentar la producció de productes 
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lactis de qualitat, el productor ha de declarar la petició de sol·licitar pel nombre màxim 
d’animals que compleixin els requisits, i ha d’autoritzar l’autoritat competent per poder 
sol·licitar als consells reguladors o marques de qualitat la informació que consideri 
oportuna.

En el cas de les ajudes específiques destinades als agricultors d’oví i caprí les 
explotacions dels quals s’orientin a la producció de carn i les ajudes específiques destinades 
a compensar els desavantatges específics que afecten els agricultors del sector lacti en 
zones econòmicament vulnerables, el productor ha de sol·licitar que li sigui concedida 
aquesta ajuda pel màxim nombre d’animals que compleixin els requisits.

En el cas del pagament addicional al sector lacti, el productor ha de declarar la petició 
de sol·licitar el pagament per la quota disponible el 31 de març de l’any de sol·licitud.

En el cas de la prima per sacrifici per animals sacrificats en un altre Estat membre de 
la UE o exportats a un país tercer, s’ha d’incloure la relació dels números d’identificació 
dels animals sol·licitats.

D’acord amb el que estableixi l’autoritat competent, la relació citada en el paràgraf 
anterior es pot obviar sobre la base de la documentació addicional sol·licitada a l’apartat 
9.b) del punt V del present annex.

A més, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 16 del Reglament (CE) núm. 
1122/2009 de la Comissió de 29 d’octubre de 2009, l’autoritat competent pot substituir la 
relació per separat dels números d’identificació, així com la presentació dels DIB, esmentats 
en els paràgrafs anteriors per la informació continguda a les bases de dades.

En la prima per vaca nodrissa, prima per sacrifici per animals sacrificats a Espanya, 
pagaments addicionals a les explotacions que mantinguin vaques nodrisses, pagaments 
addicionals a la producció de carn de boví de qualitat reconeguda oficialment i en totes les 
ajudes específiques que preveu el capítol II del títol VI, el productor no ha d’indicar a la 
sol·licitud la relació de cròtals ni aportar els DIB dels animals pels quals pretén que se li 
concedeixi la prima, el pagament addicional o l’ajuda específica.

No obstant això, en el cas dels pagaments addicionals a la producció de carn de qualitat 
reconeguda oficialment, el productor pot aportar, a efectes informatius, un certificat en 
paper expedit per la marca de qualitat, amb la relació de cròtals dels animals sacrificats per 
a aquest sol·licitant.

Quan sigui aplicable l’apartat 3 article 16 del Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la 
Comissió de 29 d’octubre de 2009, ha de figurar en la sol·licitud la declaració del productor, 
afirmant que és conscient que els animals per als quals s’ha comprovat que no estan 
correctament identificats o registrats en el sistema d’identificació i registre, poden comptar 
com a animals respecte als quals s’han detectat irregularitats, segons preveuen els articles 
65 i 69 del Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió de 29 d’octubre de 2009.

En el cas de la prima per sacrifici, s’ha d’indicar si es tracta d’una sol·licitud de prima 
per a animals sacrificats en el territori espanyol, sacrificats en un altre Estat membre de la 
Unió Europea o exportats vius a tercers països. Així mateix, s’ha d’indicar si se sol·licita 
una prima per a animals adults o per a animals d’1 a menys de 8 mesos. En els casos que, 
excepcionalment, el document d’identificació no detalli la data de naixement perquè es 
tracta de bovins nascuts abans de l’1 de gener 1998, hi ha d’haver una declaració del 
sol·licitant respecte que es tracta d’animals de més de 8 mesos d’edat.

4. Declaració que les dades de la seva explotació corresponen a les que conté la 
base de dades informatitzada o, si no, compromís de comunicar a l’òrgan competent la 
rectificació segons el que estableix el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

Declaració que les dades dels animals del sector boví i oví i caprí corresponen a les 
que conté la base de dades informatitzada o, si no, compromís de comunicar a l’òrgan 
competent la rectificació, segons el que estableixen el Reial decret 1980/1998, de 18 de 
setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació dels animals de l’espècie bovina, 
i el Reial decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i 
registre dels animals de les espècies ovina i caprina, respectivament.

5. Per a la prima per vaca nodrissa, declaració, si s’escau, respecte a la venda de llet 
o productes lactis procedents de l’explotació del sol·licitant.
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6. Per a la prima per sacrifici, en el cas d’exportació d’animals vius a un país que no 
pertany a la UE, la sol·licitud ha d’incloure el nom i l’adreça de l’exportador, la relació dels 
números d’identificació dels animals i de l’edat en el cas dels nascuts després de l’1 de gener 
de 1998 (per als altres, és suficient indicar l’any de naixement). En el cas dels vedells de més 
de sis mesos i menys de vuit, a més, la indicació del pes viu que no pot superar els 300 
quilograms. L’autoritat competent pot substituir la relació de l’edat dels animals per la 
informació continguda a la base de dades d’identificació dels animals de l’espècie bovina.

7. Compromisos de:

Notificar els trasllats dels animals a altres llocs no indicats a la sol·licitud.
Comunicar les disminucions del nombre d’animals de l’explotació.
Per a la prima per vaca nodrissa, mantenir en la seva explotació el mateix nombre 

d’animals objecte de sol·licitud durant el període de retenció.
Per a la prima per vaca nodrissa, mantenir durant el període de retenció com a màxim 

un nombre de braves que no superi el 40 per cent dels animals objecte de sol·licitud.
En el cas de la prima per vaca nodrissa, les indicacions i els compromisos relatius a la 

quantitat de referència de llet i productes lactis que l’agricultor té assignada de conformitat 
amb el Reglament (CE) núm. 1255/1999, del Consell, de 17 de maig, i, si s’escau, el 
compromís de no incrementar la quantitat de referència assignada, per damunt del límit 
quantitatiu a què es refereix l’apartat 1 de l’article 85 durant el període de dotze mesos 
següent a la presentació de la sol·licitud. La quota a què es fa referència és la quota 
disponible en l’explotació a la liquidació de la supertaxa en la campanya que finalitza el 31 
de març de l’any corresponent.

En el cas del pagament addicional al sector lacti, s’ha d’adjuntar l’acceptació del 
compliment de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene en el sector productor lacti 
publicades a la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí o de les guies 
similars aprovades per les comunitats autònomes d’acord amb el que preveu la 
reglamentació comunitària en matèria d’higiene dels productes alimentaris o de programes 
anàlegs d’assegurament de la qualitat aprovats per l’autoritat competent.

8. En el cas dels pagaments addicionals en el sector de bestiar boví, s’ha d’indicar la 
sol·licitud el número del DNI/NIF del titular de l’explotació i de tots els professionals de 
l’agricultura que la integren.

En el cas de cooperatives agràries de producció, SAT, societats civils, comunitats de 
béns i altres persones jurídiques, s’ha d’indicar a la sol·licitud el número de DNI/NIF dels 
membres que les componen.

V. Informació i documentació addicional

1.  Croquis de les parcel·les agrícoles quan el productor no declari la totalitat d’un recinte 
SIGPAC, excepte en el cas de superfícies farratgeres i pastures permanents d’ús comú.

2.  En el cas dels fruits de clofolla, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:

Un certificat de l’organització de productors acreditatiu que el soci que sol·licita l’ajuda 
està integrat a la seva organització, a l’efecte de justificar el requisit establert a la lletra b) 
de l’apartat 2 de l’article 20.

b) El compromís de l’agricultor de realitzar, si s’escau, el lliurament de la collita a 
l’organització de productors esmentada.

c) En el cas que es vulgui acollir al complement d’ajuda de l’apartat 5 de l’article 21, 
ha d’adjuntar una declaració del sol·licitant de ser agricultor professional.

3.  En el cas de les llavors, s’ha d’adjuntar una còpia del contracte de multiplicació 
que reculli com a mínim la informació que s’indica a l’annex III o una declaració de conreu 
en el cas de producció en conreu directe per l’establiment de llavors, tenint en compte el 
que estableix l’apartat 2 de l’article 22.

4.  En el cas de l’ajuda específica al conreu del cotó, ha d’indicar, si s’escau, 
l’organització interprofessional autoritzada a què pertany.
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5. En el cas de l’ajuda als productors de remolatxa sucrera, s’ha d’adjuntar una còpia 
del contracte formalitzat amb la indústria o s’ha d’autoritzar l’Administració competent 
perquè aquesta el pugui recollir directament d’aquesta; en aquest cas, s’ha d’indicar la 
denominació de la indústria.

6. En el cas de l’ajuda específica que preveu el Programa per al foment de la qualitat 
del tabac, s’ha d’indicar la referència al número de registre dels contractes. A més:

Si l’agricultor ha contractat de manera individual, ha d’indicar la/les empresa/es de 
primera transformació amb la/les qual/quals ha contractat la collita.

Si l’agricultor ha contractat a través d’una agrupació de productors reconeguda de la 
qual és soci, és suficient d’indicar a la sol·licitud la referència a l’agrupació.

7. Règims d’ajuda per bestiar.

a) Llibre de registre actualitzat.

Per a la prima per vaca nodrissa, s’ha d’adjuntar una fotocòpia del full on constin les 
dades identificatives de l’explotació i del propietari i dels fulls on figurin les anotacions 
corresponents a les vaques i braves per les quals sol·licita ajudes.

Per als pagaments específics per bestiar oví i caprí, s’ha d’adjuntar una fotocòpia del 
full on figurin les dades identificatives de l’explotació i del propietari i dels fulles on consti 
el balanç de reproductores de l’explotació.

No obstant això, no és necessari que els agricultors aportin el llibre de registre quan 
totes les unitats de producció ramaderes del titular estiguin radicades a la mateixa comunitat 
autònoma.

b) En el cas de les primes per sacrifici per animals sacrificats en un altre estat membre 
o exportats vius a un tercer país, és necessari aportar els originals o les còpies llegibles 
dels exemplars núm. 2 «per a l’interessat» dels documents d’identificació dels animals. 
L’autoritat competent pot decidir que la presentació dels documents no sigui obligatòria 
quan s’apliqui el que estableix l’apartat 3 de l’article 16 del Reglament (CE) núm. 1122/2009 
de la Comissió de 29 d’octubre de 2009.

c) En el cas de la prima per vaca nodrissa, les ajudes específiques destinades a 
agricultors d’oví i caprí la producció dels quals estigui emparada per denominacions de 
producció de qualitat i les ajudes específiques destinades als titulars d’explotacions de 
boví de llet per fomentar la producció de productes lactis de qualitat, certificat oficial sobre 
rendiment lleter quan sigui necessari.

d) Prima per sacrifici:

Per a animals sacrificats en un altre Estat membre:
En el cas d’animals d’edat compresa entre 6 i 8 mesos, certificat expedit pel centre de 

sacrifici, relatiu al pes en canal dels animals inclosos a la sol·licitud d’ajuda.
A més, còpia del document d’identificació per a intercanvis dels animals inclosos a la 

sol·licitud i certificats de sacrifici, de conformitat amb l’article 45 d’aquest Reial decret.

Per a animals exportats vius a un país tercer:
Prova de la sortida del territori duaner de la Comunitat (DUA) i certificat sanitari 

internacional que contingui una relació expressa del número d’identificació auricular dels 
animals que han estat exportats.

e) Pagaments addicionals en el sector boví:

I. Per acreditar la condició de professional de l’agricultura, s’ha d’adjuntar la 
documentació següent:

Documentació justificativa de la condició de professional de l’agricultura de les persones 
declarades en aquesta sol·licitud com a tals.

En el cas que no es tracti d’una explotació associativa, documentació justificativa de la 
relació de cònjuge o familiar de primer grau amb el titular de l’explotació.
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En el cas de cooperatives agràries de producció, SAT, societats civils, comunitats de 
béns i altres persones jurídiques:

I) Fotocòpia de la declaració de l’impost de societats i del de retencions dels 
rendiments de treball.

II) Documentació que relacioni i justifiqui el nombre de membres,

f) Pagaments específics als ramaders

En el cas de les ajudes específiques destinades a agricultors d’oví i caprí les explotacions 
dels quals s’orienten a la producció de carn, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:

Un justificant documental de pertinença a una explotació associativa que compleixi les 
condicions establertes a l’apartat 1 de l’article 88, juntament amb els estatuts de 
l’associació.

Documentació que provi que hi ha els compromisos de permanència de l’agrupació i 
del productor recollits a l’apartat 2 de l’article 88.

En el cas de les ajudes específiques destinades a compensar els desavantatges 
específics que afecten els agricultors del sector lacti en zones econòmicament vulnerables, 
el productor que sol·liciti l’ajuda complementària a les explotacions que disposin de base 
territorial per a l’alimentació del bestiar productor de llet, i justifiquin la base territorial sobre 
la base de pastures comunals, ha d’aportar un justificant documental de la disponibilitat 
dels recursos per al bestiar.

Sens perjudici d’això, quan l’autoritat competent tingui accés a la documentació exigida 
en aquest apartat V, s’eximeix el sol·licitant de la necessitat de presentar la documentació, 
i se substitueix, si s’escau, per una autorització expressa a l’autoritat competent per accedir 
a la informació.

ANNEX II

Superfície i subsuperfícies de base d’arròs

Comunitats autònomes Hectàrees

Andalusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.795
Aragó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.017
Illes Balears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Castella – la Manxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Catalunya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.850
Extremadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.486
Regió de Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.580
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
C. Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.350
ESPANYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.973

ANNEX III

Disposicions sobre contractes de multiplicació de llavors

1) Requisits mínims que han de constar en els contractes:

a) Les dades identificatives de les parts del contracte i dels seus representants, si 
s’escau (noms, NIF i adreces de l’agricultor multiplicador i de l’entitat productora de 
llavors);

b) Especificacions de conreu de les llavors a multiplicar cobertes pel contracte:
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Espècie, varietat i categoria de llavor a produir
Any de collita
Superfície declarada en Ha (amb dos decimals)

c) Localització exacta del conreu (paratge o finca, terme municipal, província, 
comunitat autònoma)

d) Referència SIGPAC de la parcel·la (província, municipi, polígon, parcel·la, recinte)
e) Número de la declaració de conreu
f) Estimació de possible collita bruta en Qm (amb dos decimals)
g) Especificacions de la llavor utilitzada en la sembra cobertes pel contracte:

Dades del productor
País o comunitat autònoma d’origen de la llavor
Número de lot
Categoria de la llavor
Pes en Qm (amb dos decimals)
Data de sembra

h) Data i signatura de les parts.

2) Documentació que s’hi ha d’adjuntar: Fotocòpia de la declaració de conreu. Tenint 
en compte que la llavor que s’ha de produir s’ha d’ajustar a la normativa vigent per a la 
producció de llavor de base o de llavor certificada, segons correspongui.

ANNEX IV

Sol·licitud d’autorització del transformador tomàquets

L’empresa transformadora.............................................................................................., 
amb NIF núm........................... amb domicili a....................................................................., 
localitat de/d’ .............................................., província de/d’ .................................., 
tel.:.................., fax:...................................., representada pel Sr/per la Sra ........................
.........................,en qualitat de/d’ (1) ...........................d’aquesta.

EXPOSA

1. Que és titular d’una factoria en règim de propietat/arrendament, la fotocòpia del 
contracte de la qual s’adjunta (ratlleu el que no escaigui), situada a..................................., 
localitat de/d’.............................., província de/d’....................................., on realitzarà la 
industrialització dels productes sol·licitats el 2010

2. Que adjunta certificat expedit per (2) .......................................................................
relatiu a la capacitat industrial de transformació.

3. Que coneix i es compromet a complir les disposicions oficials de regulació i 
desplegament del règim d’ajudes als productes que se sol·liciten.

SOL·LICITA

L’autorització per participar en el règim d’ajuda establert pel «Reglament (CE) 
núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener», l’any 2010 per als productes següents:

Concentrat de tomàquet.
Tomàquets pelats sencers en conserva.
Altres productes a base de tomàquets.
(Ratlleu el que no escaigui)
............................................................, ......... de/d’.................................. de 20....
Sr./Sra.....................................................................................................................

(1) Propietari, administrador únic, copartícip, director, ...
(2) Autoritat competent.
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ANNEX V

(S’ha de presentar amb l’annex IV)

Capacitat de transformació de tomàquets
El Sr./La Sra....................................................................................................................

en qualitat..............................................................................................................................

CERTIFICA

Que personal tècnic d’aquesta Unitat s’ha personat a la factoria de l’empresa ………..
............................................................................, situada a ................................................, 
localitat .........................................., província ............................................,i ha comprovat 
l’existència de línies d’industrialització de/d’ .....................……………. amb les següents 
capacitats horàries industrials de transformació:

Tomàquets concentrats.............................................   kg/h de fruit fresc.
Tomàquet pelat sencer en conserva.........................   kg/h de fruit fresc.
Altres productes a base de tomàquet.......................   kg/h de fruit fresc.

Cosa que certifica a........................................, ......... de/d’...................... de 20....

ANNEX VI

Presentació i preparació de les canals de bovins de més d’un mes i menys de vuit

1. La canal s’ha de presentar escorxada, eviscerada i sagnada, sense cap ni potes, i 
aquestes separades a l’altura de les articulacions carpometacarpianes i tarsometatarsianes, 
amb el fetge, els ronyons i el greix de ronyonada.

2. El pes canal s’ha de determinar:

Després de l’aireig.
En calent, com més aviat millor després del sacrifici. Si es determina en calent, s’ha 

d’aplicar una reducció del 2 per cent.

3. Si la canal presenta una preparació diferent de la descrita a l’apartat 1, amb 
absència de determinats òrgans de la cavitat abdominal, el pes s’ha d’incrementar de la 
manera següent:

3,5 quilograms pel fetge.
0,5 quilograms pels ronyons.
3,5 quilograms pel greix de ronyonada.

ANNEX VII

Càlcul de la càrrega ramadera

1.  A l’efecte de l’article 14.

Per calcular l’activitat exercida en el període actual i comparar-la amb la del període de 
referència, s’han de tenir en compte el total d’animals presents en l’explotació, excloent-ne 
els bens.

El càlcul s’efectua amb els coeficients de conversió següents:

1r Bovins de més de 24 mesos: 1,0 UBG.
2n Bovins entre 6 i 24 mesos: 0,6 UBG.
3r Bovins fins a 6 mesos: 0,2 UBG.
4t Ovins i caprins: 0,15 UBG.
5è Vaques de llet: 1,0 UBG.

2.  A l’efecte de l’article 50

La determinació de la càrrega ramadera de l’explotació s’ha de fer tenint en compte:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 26  Dissabte 30 de gener de 2010  Secc. I. Pàg. 59

a)  El nombre d’animals s’ha de convertir en unitats de bestiar gros (UBG) d’acord 
amb les equivalències següents:

1r Bovins mascles i braves de més de 24 mesos d’edat, vaques nodrisses i vaques 
lleteres, 1,0 UBG.

2n Bovins mascles i braves de 6 a 24 mesos d’edat, 0,6 UBG.
3r Ovins i caprins, 0,15 UBG.

b)  La superfície farratgera, segons la definició que recull l’article 2.

Per determinar aquesta càrrega ramadera, s’ha de tenir en compte la mitjana de sis 
dies, considerant el primer dia de cada mes del període de retenció.

ANNEX VIII

Dades mínimes que ha de contenir el fitxer informàtic amb els animals bovins 
sacrificats sota sistemes de boví de qualitat

El fitxer informàtic ha de tenir format Access, en qualsevol de les seves versions, i ha 
d’incloure els camps següents:

A. Identificació del sistema de qualitat diferenciada:

1. Denominació del sistema de qualitat.
2. NIF del titular del sistema de qualitat.
3. Telèfon, fax i adreça de correu i electrònica del sistema de qualitat.

B. Identificació dels animals bovins sacrificats durant l’any de la presentació de la 
sol·licitud única per part del productor:

1. Codi del cròtal del boví sacrificat, de conformitat amb el que estableix el Reial 
decret 1980/1998, de 18 de setembre.

2. Codi REGA de l’explotació, de conformitat amb el que estableix l’article 5 del Reial 
decret 479/2004, de 26 de març.

3. NIF del titular de l’explotació.

ANNEX IX

Conreus herbacis elegibles per al cobrament de les ajudes del Programa nacional 
per al foment de rotacions de conreu en terres de secà que preveu la secció 1a del 

capítol I del títol VI

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Cereals Oleaginoses Proteaginoses Lleguminoses

Blat tou Gira-sol Faves Mongeta
Blat dur Colza Favons Cigró
Ordi Safrà bord Pèsol Llentia
Civada Tramús dolç Tramús
Sègol Guixa
Triticale Guixó

Grans d’erb
Melca Veça
Espelta Veça farratgera
Fajol
Mill
Escaiola
Mestall
Altres cereals

Mescles
Veça-Civada
Altres mescles amb 

lleguminosa (*)

(*) El percentatge mínim de lleguminosa en la mescla ha d’assolir els valors utilitzats tradicionalment en 
aquest tipus de mescles.
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ANNEX X

Índexs de rendiment comarcal

Comarca de 
regionalització IRC Comarca de 

regionalització IRC Comarca de 
regionalització IRC Comarca de 

regionalització IRC Comarca de 
regionalització IRC

ANDALUSIA ARAGÓ Hellín 1,5 La Sierra 1,2 Àrea
Metropolitana

2,0

Almeria Osca Ciudad Real Sòria Sud-occidental 2,0
Los Vélez 2,0 Hoya de

Huesca I
1,8 Montes Norte 1,5 Pinares 2,0 Las Vegas 1,8

Alto Almanzora 1,5 Hoya de
Huesca II

2,0 Campo de
Calatraba

2,0 Zamora MÚRCIA

Bajo Almanzora 1,5 Monegros I 1,8 Mancha 2,0 Sanabria 1,8 Múrcia
Río Nacimiento 1,5 Bajo Cinca 1,8 Montes Sur 1,5 Benavente y los

Valles
2,0 Noroeste 1,5

Campo Tabernas 1,5 Terol Pastos 1,5 Aliste 1,8 Noroeste 1,5
Alto Andarax 1,5 Serranía de

Montalbán I
2,0 Campo de 

Montiel
1,5 Sayago 1,8 Centro 1,5

Campo dalias 1,5 Baix Aragó I 1,8 Conca EXTREMADURA Río Segura 1,2
Campo Níjar i
Bajo Andarax

1,5 Baix Aragó II 2,0 Serranía Alta 1,5 Badajoz Suroeste-Valle
Guadalentín

1,5

Còrdova Serranía de
Albarracín

2,0 Toledo Alburquerque 1,5 C a m p o 
Cartagena

1,2

Pedroches I 1,5 Hoya de Teruel I 2,0 Talavera de la
Reina

1,5 Mérida 1,8 NAVARRA

La Sierra 1,5 Maestrat 2,0 Torrijos 2,0 Don Benito 1,8 Pamplona
Granada Saragossa La Sagra 2,0 Puebla d’Alcocer 1,5 Ribera Alta-

Aragón I
1,8

Guadix 1,8 Ejea de los
Caballeros I

1,8 La Jara 1,5 Herrera del 
Duque

1,5 Ribera Baja I 1,8

Baza 1,8 Ejea de los
Caballeros II

2,0 Montes de
Navahermosa

1,5 Badajoz 1,8 Ribera Baja II 2,0

Huéscar 1,5 Borja I 1,8 Monte de los
Yébenes

1,5 Almendralejo I 1,8 LA RIOJA

La Costa 1,8 Calatayud I 2,0 La Mancha 2,0 Almendralejo II 2,0 La Rioja
Las Alpujarras 1,5 La Almunia de

Doña Godina I
1,5 CASTELLA I

LLEÓ
Castuera 1,5 Rioja Baja 2,0

Valle de Lecrín 1,8 La Almunia de
Doña Godina II

2,0 Àvila Olivenza 1,5 C. VALENCIANA

Huelva Zaragoza I 1,5 Àvila 2,0 Jerez de los
Caballeros

1,5 Alacant

Sierra 1,5 Zaragoza II 1,8 Barco de Ávila-
Piedrahita

1,8 Llerena I 1,5 Central 2,0

Andevalo
Occidental

1,5 Daroca I 2,0 Gredos 1,2 Llerena II 1,8 Meridional 2,0

Andevalo Oriental 1,5 Caspe I 1,5 Valle Bajo
Alberche

1,5 Azuaga I 1,8 Castelló

Costa 1,5 Caspe II 1,8 Valle del Tietar 1,5 Càceres Litoral Nord 2,0
Jaén BALEARS Lleó Càceres 1,5 València
Sierra Morena 1,8 Balears Bierzo 1,5 Trujillo 1,5 Racó d’Ademús 2,0
El Condado 1,5 Eivissa-

Formentera
1,2 La Montaña de

Luna
1,5 Brozas 1,5 Alt Túria 2,0

Sierra de Segura 1,5 Mallorca I 1,2 La Montaña de
Riaño

1,5 Valencia de
Alcántara

1,5 Camp de Llíria 2,0

MMagina 1,8 Mallorca II 1,8 La Cabrera 1,5 Logrosán 1,5 Foia de Bunyol 2,0
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Comarca de 
regionalització IRC Comarca de 

regionalització IRC Comarca de 
regionalització IRC Comarca de 

regionalització IRC Comarca de 
regionalització IRC

Sierra de Cazorla 1,8 Menorca 1,2 Astorga 1,8 Navalmoral de la
Mata

1,5 Sagunt 2,0

Màlaga CASTELLA-LA
MANXA

Tierras de León 1,8 Jaraiz de la Vera 1,5 Horta de València 2,0

Serranía de 
Ronda

1,8 Albacete La Bañeza 1,8 Plasència 1,5 Ribera del Xúquer 2,0

Centro Sur o
Guadalhorce

1,8 MMancha 2,0 El Páramo 1,8 Hervás 1,5 Gandia 2,0

Vélez-Málaga 1,8 Sierra Alcaraz 1,5 Salamanca Coria 1,5 Énguera i la 
Canal

2,0

Sevilla Almansa 1,5 Vitigudino 1,2 MADRID La Costera de 
Xàtiva

2,0

La Sierra Norte 1,8 Sierra Segura 1,5 Ciudad Rodrigo 1,5 Madrid Vall d’Albaida 2,0

Excepcions a la regionalització productiva del secà

Andalusia
Còrdova:

La comarca Pedroches, s’ha dividit en dues zones denominades Pedroches I i Pedroches 
II. La zona Pedroches I està constituïda pels termes municipals d’Alcaracejos, Añora, Belmez, 
Cardeña, Conquista, Dos Torres, Fuente La Lancha, El Guijo, Pedroche, Peñarroya-
Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva 
del Duque, Villaralto i El Viso, i la zona Pedroches II per la resta de la comarca.

Se segreguen de la comarca Sierra els termes municipals d’Hornachuelos i Montoro 
que queden integrats a la comarca Campiña Baja, i el terme municipal d’Adamuz, que 
queda integrat a la comarca Pedroches II.

Granada:

Se segreguen de la comarca Guadix els termes municipals de Darro i Huélago, que 
queden integrats a la comarca Iznalloz.

Huelva:

Se segreguen de la comarca Costa els termes municipals de Gibraleón, Huelva i 
Aljaraque, que queden integrats a la comarca Condado Campiña.

Jaén:

Se segreguen de la comarca Sierra Morena els termes municipals d’Andújar, Ministeri 
de Medi Ambient i Medi Rural i Marinoolejo i Villanueva de la Reina, que queden integrats 
a la comarca Campiña del Norte.

Se segreguen de la comarca Sierra de Cazorla els termes municipals de Cazorla, Peal 
de Becerro i Santo Tomé, que queden integrats a la comarca La Loma.

Se segrega de la comarca Mágina el terme municipal de Huelma, que queda integrat 
a la comarca Sierra Sur.

Màlaga:

Se segreguen de la comarca Serranía de Ronda els termes municipals de Ronda i 
Arriate que queden integrats a la comarca Norte o Antequera I.

Sevilla:

Se segreguen de la comarca Sierra Norte els termes municipals d’Aznalcóllar, Gerena 
i Guillena, que queden integrats a la comarca El Aljarafe i el de Puebla de los Infantes, que 
queda integrat a la de La Vega.
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Aragó

Osca:

La comarca Hoya de Huesca s’ha dividit en quatre zones denominades Hoya de 
Huesca I, Hoya de Huesca II, Hoya de Huesca III i Hoya de Huesca IV. La zona Hoya de 
Huesca I està constituïda pels termes municipals de Robres, Senés d’Alcubierre, Tardienta 
i Torralba d’Aragón; la zona Hoya de Huesca II està constituïda per Gurrea de Gállego.

La comarca de Monegros s’ha dividit en dues zones denominades Monegros I i 
Monegros II. La zona Monegros II està constituïda pel terme de Peralta d’Alcofea i la zona 
Monegros I per la resta de la comarca.

Terol:

La comarca Serranía de Montalbán s’ha dividit en dues zones anomenades Serranía 
de Montalbán I i Serranía de Montalbán II. La Serranía de Montalbán I està constituïda pels 
termes municipals d’Alcaine, Aliaga, Anadón, Bádenas, Camarillas, Cañizar del Olivar, 
Castel de Cabra, Cortes d’Aragón, Crivillén, Ejulve, Escucha, Estercuel, Gargallo, La Hoz 
de la Vieja, Huesa del Común, Josa, Loscos, Maicas, Monforte de Moyuela, Montalbán, 
Nogueras, Obón, Palomar d’Arroyos, Plou, Santa Cruz de Nogueras, Torre de las Arcas, 
Utrillas i La Zoma, i la zona Serranía de Montalbán II per la resta de la comarca.

La comarca Bajo Aragón s’ha dividit en tres zones denominades Bajo Aragón I, Bajo 
Aragón II i Bajo Aragón III. La zona Bajo Aragón I està constituïda pels termes municipals 
d’Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Azaila, Castelnou, Híjar, Jatiel, La Puebla de Híjar, 
Samper de Calanda, Urrea de Gaén i Vinaceite. La zona Bajo Aragón III està constituïda 
pels termes municipals de Beceite, Cretas, Fuentespalda, Monroyo, Peñarroya de 
Tastavins, La Portellada, Ráfales, Torre d’Arcas, Torre del Compte i Valderrobres, i la zona 
Bajo Aragón II per la resta de la comarca.

La comarca Hoya de Teruel s’ha dividit en dues zones denominades Hoya de Teruel I 
i Hoya de Teruel II. La Hoya de Teruel II està constituïda pels termes municipals d’Argente, 
Camañas, Lidón i Visiedo, i la zona d’Hoya de Teruel I per la resta de la comarca.

Zaragoza:

La comarca Ejea de los Caballeros s’ha dividit en quatre zones denominades Ejea de 
los Caballeros I, Ejea de los Caballeros II, Ejea de los Caballeros III i Ejea de los Caballeros 
IV. La zona Ejea de los Caballeros I està constituïda pels termes municipals de Castejón 
de Valdejasa, Pradilla d’Ebro i Tauste; la zona Ejea de los Caballeros II està constituïda pel 
d’Ejea de los Caballeros.

La comarca de Borja s’ha dividit en dues zones denominades Borja I i Borja II. La zona 
Borja II està constituïda pels termes municipals Alcalá de Moncayo, Añón de Moncayo, Los 
Fayos, Grisel, Litago, Lituénigo, San Martín de la Virgen de Moncayo, Santa Cruz de 
Moncayo, Trasmoz i Vera de Moncayo, i la zona Borja I per la resta de la comarca.

La comarca de Calatayud s’ha dividit en dues zones denominades Calatayud I i 
Calatayud II. La zona Calatayud II està constituïda pels termes municipals d’Alconchel 
d’Ariza, Aranda de Moncayo, Berdejo, Bijuesca, Bordalba, Cabolafuente, Calmarza, 
Campillo d’Aragón, Cimballa, Clarés de Ribota, Jaraba, Malanquilla, Oseja, Pomer, 
Sisamón, Torrehermosa, Torrelapaja i Torrijo de la Cañada, i la zona Calatayud I per la 
resta de la comarca.

La comarca de la Almunia de Doña Godina s’ha dividit en tres zones denominades la 
Almunia de Doña Godina I, la Almunia de Doña Godina II i la Almunia de Doña Godina III. 
La zona Almunia de Doña Godina II està constituïda pels termes municipals d’Aguarón, 
Aguilón, Codos, Encinacorba, Paniza, i Tosos; la zona Almunia de Doña Godina III està 
constituïda pels termes municipals de Calcena i Purujosa i la zona Almunia de Doña Godina 
I per la resta de la comarca.

La comarca de Zaragoza s’ha dividit en dues zones denominades Zaragoza I i 
Zaragoza II. La zona Zaragoza I està constituïda pels termes municipals d’Almochuel, 
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Belchite, Codo, Fuentes d’Ebro, Gelsa, Mediana d’Aragón, Quinto i Velilla d’Ebro, i la zona 
Zaragoza II per la resta de la comarca.

La comarca de Daroca s’ha dividit en dues zones denominades Daroca I i Daroca II. 
La zona Daroca I està constituïda pels termes municipals d’Aladrén, Herrera de los 
Navarros, Luesma, Villar de los Navarros i Vistabella, i la zona Daroca II per la resta de la 
comarca.

La comarca de Caspe s’ha dividit en dues zones denominades Caspe I i Caspe II La 
zona Caspe II està constituïda pel terme municipal de La Almolda, i la zona Caspe I per la 
resta de la comarca.

Illes balears

Balears:

La comarca de Mallorca s’ha dividit en tres zones denominades Mallorca I, Mallorca II 
i Mallorca III. La zona Mallorca I està constituïda pels termes municipals d’Alaró, Andratx, 
Artà, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Capdepera, Deià, Escorca, Esporles, 
Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Manacor de la Vall, Marratxí, Palma de Mallorca, Pollença, 
Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Selva, Sóller, Son Servera i Valldemosa; La zona 
Mallorca II està constituïda pels termes municipals d’Alcúdia, Binissalem, Búger, Campos, 
Inca, Llucmajor, Sa Pobla, Santanyí, Sant Llorenç des Cardassar i Ses Salines, i la zona 
Mallorca III per la resta de la comarca.

Extremadura

Badajoz:

Se segrega de la comarca Puebla d’Alcocer el terme municipal de Navalvillar de Pela, 
que queda integrat a la comarca Don Benito.

Se segreguen de la comarca Olivenza els termes municipals d’Olivenza i Valverde de 
Leganés, que queden integrats a la comarca Badajoz.

La comarca Almendralejo s’ha dividit en dues zones denominades Almendralejo I i 
Almendralejo II. La zona Almendralejo II està constituïda pels termes municipals d’Aceuchal, 
Almendralejo, Fuente del Maestre, Hinojosa del Valle, Puebla del Prior, Ribera del Fresno, 
Santa Marta, Los Santos de Maimona, Solana de los Barros, Villafranca de los Barros i 
Villalba de los Barros. La zona Almendralejo I està formada per la resta dels termes 
municipals de la comarca.

La comarca Llerena s’ha dividit en tres zones denominades Llerena I, Llerena II i 
Llerena III. La zona Llerena III està constituïda pels termes municipals de Bienvenida, 
Casas de Reina, Higuera de Llerena, Llerena, Usagre i Villagarcía de la Torre. La zona 
Llerena II queda constituïda pels termes municipals de Calzadilla de los Barros i Fuente de 
Cantos. La zona Llerena I està constituïda per la resta dels termes municipals de la 
comarca.

La comarca Azuaga s’ha dividit en dues zones Azuaga I i Azuaga II. La zona Azuaga II 
està constituïda pels termes municipals d’Ahillones, Azuaga, Berlanga, Granja de 
Torrehermosa, Maguilla i Valencia de las Torres, i la zona d’Azuaga I per la resta dels 
termes municipals de la comarca.

Cáceres:

Se segreguen de la comarca Trujillo els termes municipals d’Almoharín, Miajadas i 
Escurial, que queden integrats a la comarca Don Benito de Badajoz.

Se segreguen de la comarca Logrosán els termes municipals d’Alcollarín, Campo 
Lugar i Madrigalejo, que queden integrats a la comarca Don Benito de Badajoz.
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Navarra

Navarra:

La comarca Ribera Alta-Aragón s’ha dividit en quatre zones denominades Ribera 
Alta-Aragón I, Ribera Alta-Aragón II, Ribera Alta-Aragón III i Ribera Alta-Aragón IV. La zona 
Ribera Alta-Aragón IV està constituïda pels termes municipals de Lerín i Miranda d’Arga; 
la zona Ribera Alta-Aragón III pels de Falces i Sesma; La zona Ribera Alta-Aragón II pels 
de Caparroso, Carcastillo, Marcilla, Mélida, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Peralta i 
Santacara, i la zona Ribera Alta-Aragón I per la resta de la comarca.

La comarca Ribera Baja s’ha dividit en dues zones denominades Ribera Baja I i Ribera 
Baja II. La zona Ribera Baja II està constituïda pel terme municipal de Valtierra i las 
Bardenas Reales i la zona Ribera Baja I per la resta de la comarca.

La Rioja

La Rioja:

El terme municipal de Grávalos se segrega de la comarca Rioja Baja i queda inclòs a 
la comarca Sierra Rioja Baja.

ANNEX XI

Índexs de guaret simplificat

IRC
–

(t/ha)

IBS (hectàrees de guaret 
per cada 100 que reben 

l’ajuda del PNFR)

1,2 25
1,5 20
1,8 15
2,0 10

ANNEX XII

Lleguminoses i denominacions de qualitat del Programa nacional per a la qualitat 
dels llegums que preveu la secció 2a del capítol I del títol VI

Part I. Lleguminoses elegibles:

Cigró: Cicer arietinum.
Llentia: 

Lens sculenta.
Lens culinaris.

Mongeta:

Phaseolus vulgaris.
Phaseolus lunatus.
Phaseolus coccineus.

Part II. Denominacions de qualitat:

Agricultura ecològica:

Denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides:

IGP Mongeta de La Bañeza-Lleó.
IGP Faba asturiana.
IGP Faba de Lourenzá.
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IGP Cigró de Fuentesaúco.
IGP Mongetes d’El Barco de Ávila.
IGP Llentia de l’Armuña.
IGP Llentia Pardina de Tierra de Campos.
DOP Mongeta del ganxet.

Altres denominacions de qualitat:

Mongeta de Gernika.
Mongeta de Tolosa.
Mongeta Pinta Alabesa.

ANNEX XIII

Dades mínimes que ha de contenir el fitxer informàtic que han de remetre els 
responsables dels consells reguladors, plecs facultatius i producció ramadera 
ecològica i integrada, amb les explotacions i titulars dels agricultors d’oví i caprí que 
hagin comercialitzat part de la producció sota sistemes de qualitat considerats a 

l’article 86

El fitxer informàtic ha de tenir format Access, en qualsevol de les seves versions, i ha 
d’incloure els camps següents:

A. Identificació del sistema de qualitat diferenciada:

Denominació del sistema de qualitat.
NIF del titular del sistema de qualitat.
Telèfon, fax i adreça de correu i electrònica del sistema de qualitat.

B. Identificació de les explotacions que han comercialitzat la producció a l’empara de 
les denominacions de qualitat indicades a l’apartat article 86 durant l’any de la presentació 
de la sol·licitud única per part de l’agricultor:

Quantitat expressada en litres de llet o en nombre de bens i/o cabrits comercialitzats 
per l’explotació durant l’any anterior complet a l’empara d’aquests programes de qualitat 
dels quals siguin responsables.

Codi REGA de l’explotació, de conformitat amb el que estableix l’article 5 del Reial 
decret 479/2004, de 26 de març.

NIF del titular de l’explotació.

ANNEX XIV

Coeficients de conversió per determinar el nombre de reproductores utilitzades en 
la producció comercialitzada

1. Per a la producció de llet, la quantitat expressada en litres comercialitzada per 
l’explotació a l’empara dels programes de qualitat corresponents durant tot l’any de la 
sol·licitud, s’ha de dividir entre la xifra que correspongui a cada raça considerada:

a) Races ovines:

RAÇA ÍNDEX DE CONVERSIÓ

Xurra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Manxega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Latxa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Castellana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Assaf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Carranzana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Altres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
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b) Races caprines:

RAÇA ÍNDEX DE CONVERSIÓ

Murciana-granadina . . . . . . . . . . . 730
Majorera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Malaguenya . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Tenerifenca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Verata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Pirinenca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Palmera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Payoya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Guadarrama . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
Blanca andalusa. . . . . . . . . . . . . . 650
Blanca celtibèrica . . . . . . . . . . . . . 600
Altres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

2. No obstant això, l’autoritat competent pot utilitzar qualsevol document reconegut 
per aquesta per certificar un rendiment mitjà del bestiar lleter diferent per a cada 
agricultor.

Per a la producció de carn, el nombre de bens i/o cabrits comercialitzats a l’empara 
dels programes de qualitat corresponents per l’explotació durant tot l’any de la sol·licitud 
s’ha de dividir entre 0,9.

ANNEX XV

Dades mínimes que ha de contenir el fitxer informàtic que han de remetre els 
responsables dels consells reguladors, del logotip «Lletra Q», de la producció 
ramadera ecològica i integrada i dels esquemes de certificació de qualitat, amb les 
explotacions i titulars dels productors de boví de llet que hagin comercialitzat tota o 

una part de la producció sota sistemes de qualitat considerats a l’article 96

El fitxer informàtic ha de tenir format Access, en qualsevol de les seves versions, i ha 
d’incloure els camps següents:

A. Identificació del sistema de qualitat diferenciada:

Denominació del sistema de qualitat.
NIF del titular del sistema de qualitat.
Telèfon, fax i adreça de correu i electrònica del sistema de qualitat.

B. Identificació de les explotacions que han comercialitzat la seva producció a l’empara 
de les marques de qualitat que indica l’apartat 2 de l’article 96 durant l’any de la presentació 
de la sol·licitud única per part del productor:

Quantitat expressada en quilograms de llet comercialitzats per l’explotació a l’empara 
dels programes de qualitat corresponents durant tot l’any de la sol·licitud.

Codi REGA de l’explotació, de conformitat amb el que estableix l’article 5 del Reial 
decret 479/2004, de 26 de març.

NIF del titular de l’explotació.
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ANNEX XVI 

Declaració de no sembra 
 
El titular de l'explotació les dades identificatives personals del qual s'indiquen a continuació: 
 

Cognoms i nom o raó social: 
 
 

NIF  
 

Domicili: 
 
 

Telèfon: 
 
 

Codi postal/Municipi: 
 
 

Província: 
 
 

Cognoms i nom del representant legal: 
 
 

NIF 
 
 

 
 
Declara que: 
 
Contràriament al que indica la sol·licitud única, any 200..... , presentada en data ................. 
 

 
No s'ha sembrat en la seva explotació: (*) 

 Arròs  
 Tomàquet per a transformació 

 
(*) Marqueu amb una "X" la casella que escaigui. 
 

....................... , ........ de/d' .......................... de 200.... 
 
 
 

Signat: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. ..................................................de  la Comunitat Autònoma de/d’........................................ 
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ANNEX XVII

Grups de varietats de tabac cru i zones de producció reconegudes per grup de 
varietats

I. Grups de varietats de tabac cru

Les varietats de tabac cru conreades al nostre país es classifiquen en els grups 
següents:

I. Tabac curat a l’aire calent («flue cured»): tabac curat en forns en els quals la 
circulació de l’aire, la temperatura i el grau higromètric estan controlats;

II. Tabac ros curat a l’aire («light air-cured»): tabac curat a l’aire, a cobert;
III. Tabac negre curat a l’aire («dark air-cured»): tabac curat a l’aire, a cobert, que es 

deixa fermentar abans de la comercialització;
IV. Tabac curat al foc («fire-cured»);

II. Zones de producció reconegudes per grups de varietats

I. Tabac curat a l’aire calent («flue cured»): Extremadura, Andalusia, Castella i Lleó i 
Castella-la Manxa;

II. Tabac ros curat a l’aire («light air-cured»): Extremadura, Andalusia, Castella i Lleó 
i Castella-la Manxa;

III. Tabac negre curat a l’aire («dark air-cured»): Extremadura, Andalusia, Castella i 
Lleó, Castella-la Manxa, Navarra i zona de Campezo (País Basc);

IV. Tabac curat al foc («fire-cured»): Extremadura i Andalusia.

ANNEX XVIII

Humitat de referència i toleràncies màximes admissibles per grup de varietat de 
tabac i mètodes per a la determinació del grau d’humitat del tabac cru

I. Humitat de referència i toleràncies màximes admissibles per grup de varietat de tabac

Grup de varietats de tabac Humitat de referència Toleràncies màximes

I 16 %
+3 %
–2 %

II 20 %
+5 %
–3 %

III 22 %
+5 %
–3 %

IV 22 %
+3%
–2 %

II. Mètodes per determinar el grau d’humitat del tabac cru

I. Mètodes que s’han d’utilitzar:

A. Mètode de Beaudesson:

1. Equip:

Estufa Beaudesson EM 10: Assecador elèctric d’aire calent en què l’aire travessa la 
mostra que s’ha d’assecar per convecció forçada mitjançant un ventilador ad hoc. El grau 
d’humitat es determina per pesada abans i després del curat, i la balança de ressort està 
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de manera que la indicació donada per a la massa de 10 grams sobre la qual s’opera 
correspon directament al valor en % del grau d’humitat.

2. Procediment: Es pesa una dosi de 10 grams en una copa petita de fons perforat i 
es col·loca a la columna de curat, on es manté mitjançant una abraçadora. Es posa en 
marxa l’estufa durant cinc minuts, temps en el qual l’aire calent provoca el curat de la 
mostra a una temperatura que s’acosta als 100 graus Celsius.

Al cap de cinc minuts, un mecanisme de rellotgeria atura el procés. S’observa la 
temperatura assolida per l’aire en acabar el curat en un termòmetre incorporat. Es pesa la 
mostra; la humitat ve donada directament i, si és procedent, es corregeix en algunes 
dècimes de % en més o en menys, segons la temperatura observada i d’acord amb un 
barem situat a l’aparell.

B. Mètode Brabender:

1. Equip:

Estufa Brabender: Assecador elèctric constituït per un nucli cilíndric termoregulat i 
ventilat per convecció forçada, en el qual es col·loquen simultàniament deu copes petites 
metàl·liques amb 10 grams de tabac cadascuna. Les copes es col·loquen en un platet 
giratori amb deu posicions que permet, gràcies a un volant de maniobra central, portar 
successivament, després del curat, cadascuna de les copes a un punt de pesada inclòs a 
l’aparell; un sistema de palanca permet col·locar successivament les copes sobre la 
llengüeta d’una balança incorporada sense haver de treure les mostres del nucli. La 
balança té un indicador òptic i proporciona una lectura directa del grau d’humitat.

L’aparell porta una segona balança que s’utilitza únicament per pesar-hi les dosis 
inicials.

2. Procediment:

Regulació del termòstat a 110 graus Celsius.
Escalfament previ del nucli, com a mínim durant 15 minuts.
Preparació per pesada de deu dosis de 10 grams cadascuna.
Col·locació de les dosis a l’estufa.
Curat durant 50 minuts.
Lectura dels pesos per determinar el grau d’humitat brut.

C. Altres mètodes: Es poden utilitzar altres mètodes de mesura basats, en particular, 
en la determinació de la resistència elèctrica o la propietat dielèctrica del lot, amb la condició 
de comparar aquests resultats amb l’examen d’una mostra representativa utilitzant el 
mètode A o B.

II. Presa de mostres:

Per a la presa de mostres del tabac en fulla, amb la finalitat de determinar el grau 
d’humitat segons el mètode A o B, s’ha de procedir de la manera següent:

1. Selecció de les mostres:

Extreure de cadascun dels paquets un nombre de fulles proporcional al seu pes 
respectiu. El nombre de fulles ha de ser suficient per representar correctament el paquet.

S’ha d’extreure un nombre igual de fulles de la vora, del centre i del mig.

2. Homogeneïtzació:

Es mesclen totes les fulles extretes en un sac de plàstic i es procedeix a picar-ne 
alguns quilograms (amplada de tall de 0,4 a 2 mil·límetres).
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3. Presa de submostres:

Després de la picada, s’ha de barrejar amb molta cura el tabac picat i extreure’n una 
mostra representativa.

4. Mesures:

Les mesures s’han d’efectuar sobre la totalitat de la mostra reduïda, procurant que:

no es produeixin variacions d’humitat (recipient o sac estanc),
no es produeixi la destrucció de l’homogeneïtat per decantació (deixalles).

III. Nivells i freqüències de les preses de mostres i forma de càlcul del pes adaptat:

El nombre de mostres que s’ha de prendre per determinar el grau d’humitat del tabac 
cru ha de ser com a mínim de 3 per lliurament i per cada grup de varietats. L’agricultor i 
l’empresa de primera transformació poden sol·licitar en el moment del lliurament del tabac 
augmentar el nombre de mostres que s’han de prendre.

El pes del tabac lliurat durant un mateix dia per grup de varietats s’ha d’adaptar sobre 
la base del grau d’humitat mitjà registrat. No hi ha d’haver adaptació del pes del tabac amb 
dret a ajuda si el grau d’humitat mitjà registrat és inferior o superior en menys d’1 punt al 
grau d’humitat de referència.

El pes adaptat ha de ser el pes net total del tabac lliurat en un dia per grup de 
varietat x (100 – grau d’humitat mitjà) / (100 – grau d’humitat de referència de la varietat en 
qüestió). El grau d’humitat mitjà ha de ser un valor sencer, arrodonit cap al número sencer 
inferior per als decimals compresos entre 0,01 i 0,49 o cap al nombre enter superior per als 
decimals compresos entre 0,50 i 0,99.

ANNEX XIX

Contingut mínim dels contractes de tabac i documentació que s’ha de lliurar per a la 
sol·licitud de reconeixement d’una entitat com a agrupació de productors de tabac

I. Contingut mínim dels contractes de tabac

Respecte a cada collita, els contractes de conreu de tabac han de contenir almenys els 
elements següents:

a) nom, cognoms i domicili de les parts contractants;
b) varietat o grup de varietats de tabac regulades pel contracte;
c) quantitat màxima que ha de lliurar;
d) lloc precís de producció del tabac: la província, el municipi i la identificació de la 

parcel·la d’acord amb el sistema integrat de control;
e) superfície de la parcel·la en qüestió, exclosos els camins de servei i els tancats;
f) preu de compra per grau qualitatiu, exclosos els imports de l’ajuda, els possibles 

serveis i els impostos;
g) requisits qualitatius mínims acordats per grau qualitatiu, amb un mínim de tres 

graus per posició a la planta, i el compromís de l’agricultor de lliurar a l’empresa de 
transformació tabac cru per graus de qualitat que compleixi almenys aquests requisits 
qualitatius;

h) compromís de l’empresa de primera transformació de pagar a l’agricultor el preu 
de compra per grau qualitatiu;

i) termini de pagament del preu de compra, que no pot ser superior a 30 dies a partir 
de la data del lliurament;

j) compromís de l’agricultor de trasplantar tabac a la parcel·la de què es tracti abans 
del 20 de juny de l’any de la collita.
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II. Documentació que s’ha de lliurar per a la sol·licitud de reconeixement d’una entitat 
com a agrupació de productors de tabac

a) NIF de l’entitat.
b) Memòria que contingui com a mínim:

Programa d’actuació (normes comunes de producció i comercialització).
Descripció dels mitjans tècnics i humans de què disposi l’entitat.
Síntesi de les activitats de l’entitat.
Estatuts que recullin les disposicions que estableix l’article 81, degudament actualitzats 

i inscrits en el registre corresponent.
Certificació del registre corresponent on s’estableixin els càrrecs de representació de 

l’entitat i/o poder notarial degudament inscrit en el registre corresponent.
Llibre de socis actualitzat i diligenciat. En el cas que l’entitat sol·licitant estigui composta 

per entitats jurídiques de base formades, al seu torn, per socis productors, també s’han de 
lliurar els llibres de socis de les entitats jurídiques de base.
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