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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

12604 Reial decret 745/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifiquen els reials 
decrets 1075, 1076, 1077 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats per a 
l’aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

El Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre 
la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, 
regula la normativa bàsica aplicable a Espanya, corresponent als règims d’ajuda que 
estableix el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, pel qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes 
als agricultors en virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la política agrícola 
comuna i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 
del Consell.

També s’hi defineixen els conceptes d’agricultor actiu i activitat agrària, i s’estableixen 
les característiques de la sol·licitud de l’ajuda anual per al règim de pagament bàsic, el 
pagament de les pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, el 
pagament per als joves agricultors, el pagament a través del règim simplificat per als petits 
agricultors, i els pagaments associats, tant per a l’agricultura com per a la ramaderia, al 
costat de l’ajuda nacional als fruits de clofolla i les característiques del sistema integrat de 
gestió i control, en aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la 
política agrícola comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) 
núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) 
núm. 485/2008 del Consell.

Com a complement necessari al model aplicat a Espanya del nou règim de pagament 
bàsic, es va publicar el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de 
drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna, que estableix les 
condicions sobre l’assignació i gestió d’aquests drets per al període d’aplicació 2015-2020, 
i el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació 
geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC), amb l’objectiu d’establir els criteris bàsics 
que han de garantir el funcionament correcte d’aquest instrument de gestió en el marc del 
sistema integrat de gestió i control i resta de règims d’ajuda relacionats amb la superfície 
de la política agrícola comuna.

Finalment, aquest marc regulador es va completar mitjançant el Reial decret 1078/2014, 
de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de 
complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de 
desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al 
sector vitivinícola.

Després de la posada en marxa del nou model d’aplicació de la política agrícola 
comuna a Espanya, i a la vista de l’experiència adquirida en la seva implementació, és 
necessari introduir diverses modificacions en el Reial decret 1075/2014, de 19 de 
desembre, i en el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, que obeeixen a ajustos 
merament tècnics, amb la finalitat de possibilitar la seva millor aplicació i eficàcia en la 
gestió d’aquestes ajudes. Conjuntament, s’estableixen una sèrie d’aclariments i 
puntualitzacions per tal d’aconseguir més claredat i seguretat jurídica, alhora que se 
solucionen certs errors detectats.
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Així, en el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, s’efectua un canvi en la 
numeració dels articles 8, 9 i 10 del capítol I del títol II sobre agricultor actiu que obeeix a 
la necessitat de dotar el text de més coherència, seguint, aquesta vegada, l’estructura que 
preveu el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, a fi de facilitar, d’aquesta manera, la seva comprensió després de les 
modificacions que s’hi han introduït a causa dels requeriments i les interpretacions 
donades per la Comissió Europea i l’auditoria financera efectuada aquest any a Espanya, 
així com als criteris dimanants dels fonaments jurídics i la part dispositiva de la recent 
Sentència del Tribunal Suprem 2191/2016, d’11 d’octubre de 2016.

D’una banda, es procedeix a adaptar el concepte d’agricultor actiu a les interpretacions 
donades per la Comissió Europea, de tal manera que siguin compatibles amb el context i 
els objectius de l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013. Com a resultat, els articles originalment numerats 
com a 8 i 10 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, es modifiquen per permetre 
l’aplicació correcta del precepte esmentat, i es trasllada a l’article 91 de la mateixa norma 
l’obligació que el sol·licitant estigui inscrit en els registres corresponents, com a requeriment 
per a la presentació de la sol·licitud única. De manera conseqüent, es corregeixen l’article 
originalment numerat com a 9 i l’article 12 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, 
i l’article 25.1 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre.

Així mateix, s’aplica la recent Sentència del Tribunal Suprem 2191/2016, d’11 d’octubre 
de 2016, dictada en el recurs 741/2015, que anul·la l’apartat 3 de l’article 8, davant la falta 
d’adequació de l’article 8.3 esmentat al que exigeix l’article 9.3.a) del Reglament 
(UE) 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, ja que 
no té en compte el conjunt d’activitats econòmiques en el còmput dels ingressos agraris 
respecte dels ingressos agraris totals, i s’elimina la referència a l’article 9.3 del Reglament 
(UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell en no ser aplicable. D’aquesta 
manera, l’article 9 actual es limita a definir els ingressos agraris. D’altra banda, i d’acord 
amb el criteri manifestat per la Comissió Europea, s’estableix expressament que, als 
efectes de les activitats excloses de la percepció de pagaments directes, s’ha de tenir en 
compte no tan sols el sol·licitant, sinó les «entitats associades» que hi estan vinculades.

D’altra banda, i d’acord amb el criteri manifestat per la Comissió Europea, s’estableix 
expressament que, als efectes de les activitats excloses de la percepció de pagaments 
directes, s’ha de tenir en compte no tan sols el sol·licitant, sinó les «entitats associades» 
que hi estan vinculades.

Finalment, es preveuen altres modificacions menors de tipus tècnic, relacionades amb 
els elements del paisatge, en el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, i el Reial 
decret 1078/2014, de 19 de desembre, per millorar-ne l’aplicació.

Es deroga 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 cabrum i dels que mantenen vaques 
alletants, perquè ha quedat sense contingut efectiu en la seva totalitat. La materialització 
del desacoblament total de les primes al sector oví i cabrum des de l’any 2010, i la 
incorporació al pagament bàsic i a l’ajuda associada dels drets de vaca alletant a partir 
de 2015, impossibilita materialment que es pugui produir alguna cessió o repartiment des 
de la reserva nacional d’aquest tipus de drets, ja que no estan recollits en la nova regulació 
d’ajudes de la Unió Europea. Per tant, en nom d’una seguretat jurídica més gran és 
procedent derogar expressament la norma esmentada.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 30 
de desembre de 2016,
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DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre 
l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i 
altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i 
dels pagaments al desenvolupament rural.

El Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre 
la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, 
queda modificat de la manera següent:

U. A l’article 3 es fa una nova redacció de les lletres j) i k):

«j) “Brava”: el boví femella de l’espècie Bos taurus, a partir de l’edat de vuit 
mesos, que encara no ha parit.

k) “Vaca”: el boví femella de l’espècie Bos taurus que ha parit».

Dos. L’apartat 1 de l’article 4 se substitueix pel següent:

«1. El límit màxim pressupostari dels pagaments directes que es poden 
concedir per a cadascun dels règims d’ajuda que figuren a l’article 1.1 són els que 
recull l’annex II.

A partir de l’assignació dels imports sota el règim simplificat per als petits 
agricultors que s’ha produït el 2015, segons el que estableixen el capítol IV del Reial 
decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de 
pagament bàsic de la política agrícola comuna, i el títol V d’aquest Reial decret, el 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha d’establir, per a cada 
campanya, quina part dels límits màxims pressupostaris de cadascuna de les línies 
d’ajuda que recull l’annex II s’ha incorporat al règim simplificat esmentat».

Tres. L’article 8 se substitueix pel següent:

«Article 8. Activitats excloses.

1. En virtut de l’article 9.2 del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, no es concedeixen pagaments 
directes a les persones físiques o jurídiques, o grups de persones físiques o 
jurídiques, l’activitat de les quals, d’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats 
Econòmiques (CNAE) o amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), es 
correspongui amb els codis que recull l’annex III.

Tampoc no es concedeixen pagaments directes si la persona física o jurídica, o 
grups de persones físiques o jurídiques, exerceixen el control d’una entitat 
associada, l’activitat de la qual, d’acord amb la CNAE o amb l’IAE, es correspongui 
amb els codis que recull l’annex III. En el cas de les persones jurídiques o grups de 
persones jurídiques tampoc no es concedeixen pagaments directes quan la persona 
jurídica o grup de persones jurídiques sigui controlada per una entitat associada, 
l’activitat de la qual, d’acord amb la CNAE o amb l’IAE, es correspongui amb els 
codis que recull l’annex III. A aquests efectes, s’entén com a entitat associada totes 
les entitats directament o indirectament relacionades amb les persones físiques i 
jurídiques, o grups de persones físiques i jurídiques, per una relació de control 
exclusiu en forma de propietat íntegra o participació majoritària.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, es considera que les persones 
o grups de persones esmentats són agricultors actius, i per tant poden ser 
beneficiàries de pagaments directes, si aporten proves verificables que demostrin 
que concorre, per a la persona o grups de persones esmentats, alguna de les 
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circumstàncies següents, tenint en compte també a aquests efectes, si escau, les 
dades corresponents a les entitats que hi estan associats:

a) Que l’import anual dels pagaments directes és, almenys, del 5% dels 
ingressos totals que s’obtenen a partir d’activitats no agràries en el període impositiu 
més recent per al qual es disposi de la prova esmentada.

b) Que la seva activitat agrària no és insignificant, sobre la base que els seus 
ingressos agraris diferents dels pagaments directes siguin el 20% o més dels seus 
ingressos agraris totals en el període impositiu disponible més recent.

c) Per a les persones jurídiques o grups de persones físiques o jurídiques, que 
dins dels seus estatuts figuri, abans de la data de finalització del termini de sol·licitud, 
l’activitat agrària com el seu principal objecte social.

Per a les persones físiques, que estiguin donades d’alta en el sistema especial 
per a treballadors agraris de la Seguretat Social, abans de la data de finalització del 
termini de sol·licitud.

3. En relació amb a l’apartat 2.b), en cas que les persones o grups de persones 
esmentats no tinguin uns ingressos agraris diferents dels pagaments directes 
del 20% o més dels seus ingressos agraris totals, es poden considerar agricultor 
actiu sempre que es demostri que exerceixen l’activitat agrària establerta a 
l’article 11 i assumeixin el risc empresarial de l’activitat esmentada.

4. L’import anual de pagaments directes que esmenta l’apartat 2.a) és la 
quantitat total de pagaments directes rebuts per l’agricultor en el període impositiu 
més recent sobre el qual es disposi d’informació fefaent dels ingressos procedents 
d’activitats no agràries. Aquesta quantitat es calcula sense tenir en compte l’aplicació 
dels articles 63 i 91.1 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Si l’agricultor no ha presentat la sol·licitud de pagaments directes en el període 
impositiu més recent sobre el qual es disposi d’informació dels ingressos procedents 
d’activitats no agràries, l’import anual de pagaments directes referit a la lletra a) de 
l’apartat 2 se li ha de calcular multiplicant el nombre d’hectàrees elegibles declarades 
d’acord amb l’article 72.1 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, l’any de sol·licitud pel valor mitjà 
nacional dels pagaments directes per hectàrea l’any en què es disposa de la 
informació esmentada.

Aquest valor mitjà nacional per hectàrea és el resultat de dividir el sostre 
nacional de l’annex II del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de desembre de 2013, per a aquest any entre el total d’hectàrees 
elegibles declarades a Espanya per a aquest any, d’acord amb l’article 72.1 del 
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013.

Per als càlculs necessaris en les comprovacions anteriors, cal atenir-se a les 
especificitats d’índole tributària sobre la base de la naturalesa jurídica dels 
sol·licitants.

5. Els beneficiaris que durant la tramitació de les ajudes de campanyes prèvies 
hagin estat inclosos per l’Administració a la llista negativa de beneficiaris i, després 
de presentar les seves al·legacions, hagin estat exclosos de la llista negativa 
esmentada, poden sol·licitar, en el marc de la sol·licitud única de la campanya 
actual, que es revisi la seva situació, sota les mateixes circumstàncies de les que 
indica l’apartat 2 que en la campanya prèvia corresponent, sempre que la situació 
esmentada no hagi canviat respecte a aquesta, i, en cas que hagi canviat, presentant 
la documentació necessària que justifiqui la nova situació».
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Quatre. L’article 9 se substitueix pel següent:

«Article 9. Determinació d’ingressos agraris.

S’entén per ingressos agraris els que defineixen els articles 11.1 i 11.2 del 
Reglament delegat (UE) núm. 639/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que 
completa el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
pel qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en 
virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna, i que 
modifica l’annex X del Reglament esmentat:

a) En cas que el sol·licitant sigui una persona física, els ingressos agraris són 
els que recull com a ingressos totals en la seva declaració de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, en l’apartat corresponent a rendiments d’activitats 
agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva o directa.

Quan els ingressos agraris, o una part d’aquests, a causa de la pertinença del 
sol·licitant a una entitat integradora, no figurin consignats com a tals a l’apartat 
esmentat anteriorment de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, el sol·licitant ha de declarar en la seva sol·licitud única la quantia d’aquests 
ingressos percebuts en el període impositiu més recent. L’autoritat competent ha 
d’exigir tots els documents que consideri necessaris per verificar la fiabilitat de la 
dada declarada. En aquests casos, a més, el sol·licitant ha de consignar en la seva 
sol·licitud el NIF de l’entitat integradora corresponent.

En cap cas hi pot haver duplicitat en la declaració dels ingressos per part de les 
persones físiques integrants de les entitats integradores anteriors i per part 
d’aquestes mateixes, en cas que siguin també sol·licitants.

En els casos en què l’activitat agrària es dugui a terme en el marc de sistemes 
d’integració, els imports facturats per l’entitat integradora en virtut dels contractes 
d’integració corresponents es consideren ingressos agraris de l’integrat, sempre que 
l’integrat assumeixi el risc de la cria dels animals.

b) El sol·licitant, en cas que sigui una persona jurídica o un grup de persones 
físiques o jurídiques, ha de declarar en la seva sol·licitud única el total d’ingressos 
agraris percebuts en el període impositiu més recent. L’autoritat competent ha 
d’exigir, quan ho consideri necessari, tots els documents que consideri adequats per 
verificar la fiabilitat de la dada declarada. Si es tracta d’una societat civil o una 
comunitat de béns, l’autoritat competent pot comprovar la coherència entre els 
ingressos agraris declarats pel sol·licitant i els ingressos que recull la declaració 
informativa anual d’entitats en règim d’atribució de rendes, corresponents a l’activitat 
agrícola i ramadera.

En qualsevol cas, i a tots els efectes, les indemnitzacions percebudes a través 
del sistema d’assegurances agràries combinades computen com a ingressos 
agraris».

Cinc. L’article 10 se substitueix pel següent:

«Article 10. Excepcions als requisits d’agricultor actiu.

1. En virtut del que disposa l’article 9.4 del Reglament (UE) núm. 1307/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, els requisits 
d’agricultor actiu que estableix l’article 8 no s’apliquen als agricultors que, sobre la 
base de la sol·licitud única de l’any previ, hagin rebut pagaments directes per un 
import igual o inferior a 1.250 euros, abans de l’aplicació de les penalitzacions o 
exclusions derivades dels controls d’admissibilitat o de condicionalitat, segons 
queden recollides als articles 63 i 91 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell.

2. Si l’agricultor no ha presentat una sol·licitud de pagaments directes l’any 
que esmenta l’apartat anterior, l’import anual de pagaments directes se li ha de 
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calcular multiplicant el nombre d’hectàrees elegibles declarades d’acord amb 
l’article 72.1 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, l’any de sol·licitud pel valor mitjà nacional dels 
pagaments directes per hectàrea per a l’any anterior al de sol·licitud.

Aquest valor mitjà nacional per hectàrea és el resultat de dividir el sostre 
nacional de l’annex II del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de desembre de 2013, per a aquest any entre el total d’hectàrees 
elegibles declarades a Espanya per al mateix any, d’acord amb l’article 72.1.a) del 
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013».

Sis. L’apartat 2 de l’article 11 queda redactat de la manera següent:

«2. Per a cada parcel·la o recinte, el sol·licitant ha de declarar en la seva 
sol·licitud d’ajuda el cultiu o aprofitament o, si s’escau, que el recinte és objecte 
d’una tasca de manteniment. S’ha d’indicar expressament en la sol·licitud si sobre 
els recintes de pastures s’ha d’efectuar producció a partir de pasturatge o segada o 
només manteniment a partir de les activitats de l’annex IV».

Set. L’article 12, se substitueix pel següent:

«Article 12. Situacions de risc.

1. S’ha de prestar una atenció especial a les persones físiques o jurídiques 
que puguin crear condicions artificials per eludir les exigències d’activitat agrària en 
les superfícies de la seva explotació, en els termes que preveu el capítol II del títol 
VI. En particular, es consideren una situació de risc, als efectes de control, els casos 
en què els ingressos agraris diferents dels pagaments directes del sol·licitant no 
representin el 20% o més dels seus ingressos agraris totals, en cap dels tres 
períodes impositius disponibles més recents. En aquest cas, s’ha de comprovar, a 
més, que el beneficiari assumeix el risc empresarial de l’activitat que declara en la 
seva sol·licitud, i en cas que no es pugui comprovar aquest punt, ha de ser exclòs 
de la percepció dels pagaments directes per incompliment del principi d’activitat 
agrària en les superfícies que declara en la seva sol·licitud d’ajudes.

No obstant això, en el cas dels qui s’incorporin per primera vegada a l’activitat 
agrària, poden no ser inclosos en aquest control del compliment de l’activitat agrària 
fins al segon període impositiu següent al de sol·licitud, o fins i tot amb posterioritat, 
en circumstàncies justificades degudament, motivades pel període d’entrada en 
producció de determinats cultius.

Per raons de simplificació administrativa i d’eficàcia en la gestió s’exceptuen 
d’aquest control els mateixos expedients que s’hagin exceptuat del control de la 
figura de l’agricultor actiu segons l’article 10.

2. Es considera una situació de risc, als efectes de control, que les superfícies 
de pastures declarades en l’àmbit de l’article 11.5 d’aquest Reial decret s’ubiquin a 
una distància superior a 50 quilòmetres de la ubicació principal de l’explotació o 
explotacions de les quals és titular el sol·licitant. Aquesta distància es considera 
orientativa, i l’autoritat competent la pot modificar si, al seu criteri, concorren causes 
que ho justifiquin.

3. Per tal de comprovar si es tracta de superfícies abandonades, es considera 
una situació de risc, als efectes de control, quan determinades superfícies de les 
parcel·les o recintes de terres de cultiu s’hagin declarat, de manera reiterada, durant 
tres anys consecutius o més, en guaret, o que en els recintes de pastura arbrada i 
arbustiva s’hagi declarat, també de manera reiterada, durant tres anys consecutius 
o més, una activitat exclusivament basada en el manteniment en estat adequat».

Vuit. L’apartat 4 de l’article 13 queda sense contingut.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 316  Dissabte 31 de desembre de 2016  Secc. I. Pàg. 7

Nou. L’apartat 9 de l’article 14 se substitueix pel següent:

«9. En cas que les parcel·les agrícoles es destinin al cultiu de cànem, només 
es poden utilitzar llavors certificades de les varietats que figuren al catàleg comú de 
les varietats d’espècies de plantes agrícoles, al Registre espanyol de varietats 
comercials, o que tinguin concedida una autorització de comercialització d’acord 
amb la Decisió 2004/842/CE de la Comissió, d’1 de desembre de 2004, relativa a 
disposicions d’aplicació per les quals els estats membres poden autoritzar la 
comercialització de llavors pertanyents a varietats per a les quals s’hagi presentat 
una sol·licitud d’inscripció en el catàleg nacional de varietats d’espècies de plantes 
agrícoles i hortícoles, a data de 15 de març de l’any de presentació de la sol·licitud. 
Aquestes varietats només són admissibles si tenen un contingut de 
tetrahidrocannabinol no superior al 0,2%».

Deu. L’article 25 queda modificat de la manera següent:

«Article 25. Beneficiaris i requisits.

Tenen dret a percebre el pagament complementari per als joves agricultors, els 
agricultors, ja siguin persones físiques o jurídiques, que compleixin els requisits 
següents:

a) Que tinguin dret a un pagament en virtut del règim de pagament bàsic i 
hagin activat els drets de pagament corresponents.

b) En cas que l’agricultor sigui una persona física:

1r Que no tingui més de 40 anys d’edat l’any de presentació de la seva primera 
sol·licitud de drets de pagament bàsic.

2n Que s’instal·li per primera vegada en una explotació agrària com a 
responsable, o que s’hagi instal·lat en aquesta explotació, com a responsable, en 
els cinc anys anteriors a la primera presentació d’una sol·licitud a l’empara del règim 
de pagament bàsic. Es considera que un jove agricultor és responsable de 
l’explotació si exerceix un control efectiu a llarg termini pel que fa a les decisions 
relatives a la gestió, els beneficis i els riscos financers de l’explotació. Als efectes 
d’aquest apartat, la primera instal·lació es considera des de la data d’alta en el règim 
de la Seguretat Social corresponent a l’activitat agrària que determini la seva 
incorporació.

3r Que disposi d’un expedient favorable de concessió de l’ajuda de primera 
instal·lació en l’àmbit d’un programa de desenvolupament rural, o que acrediti tenir 
un nivell de capacitació agrària suficient, per a la determinació del qual es conjuguen 
criteris de formació lectiva i experiència professional, tal com estableix l’article 4.1.b) 
de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, que 
concordin amb els que exigeixen els programes de desenvolupament rural 
desenvolupats per cada comunitat autònoma.

c) En cas que l’agricultor sigui una persona jurídica o un grup de persones 
físiques o jurídiques, independentment de la seva forma jurídica:

1r Que el control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita 
el pagament complementari per als joves agricultors correspongui a un jove 
agricultor, que compleixi el que disposa l’apartat b). S’entén que un jove, o un grup 
de joves agricultors, exerceixen el control efectiu sobre la persona jurídica quan 
tinguin potestat de decisió dins d’aquesta persona jurídica, fet que exigeix que la 
seva participació en el capital social de la persona jurídica sigui més de la meitat del 
capital social total d’aquesta i que tinguin més de la meitat dels drets de vot dins 
d’aquesta.
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2n Quan diverses persones físiques, incloses les persones que no siguin joves 
agricultors, participin en el capital o la gestió de la persona jurídica, el jove agricultor 
ha d’estar en condicions d’exercir aquest control efectiu a llarg termini, de manera 
individual o en col·laboració amb altres agricultors. Quan una persona jurídica 
estigui controlada individualment o conjuntament per una altra persona jurídica, les 
condicions que estableix el paràgraf anterior s’apliquen a qualsevol persona física 
que exerceixi el control d’aquesta altra persona jurídica. A aquests efectes, s’entén 
que la referència a la “instal·lació” que es fa a l’apartat b) està feta a la instal·lació 
dels joves agricultors que exerceixen el control de la persona jurídica».

Onze. Es fa la redacció següent dels apartats 1 i 2 de l’article 26:

«1. L’import del pagament per a joves agricultors es calcula cada any, 
multiplicant el nombre de drets de pagament que l’agricultor hagi activat de 
conformitat amb l’article 16 per una quantitat fixa corresponent al 25% del valor mitjà 
dels drets de pagament, en propietat o en arrendament, que posseeixi l’agricultor.

Als efectes del càlcul de l’import que esmenta el paràgraf anterior, el nombre 
màxim de drets de pagament activats que s’han de tenir en compte no ha de ser 
superior a 90.

2. L’import de l’ajuda per a joves agricultors resultant de conformitat amb 
l’apartat 1 es concedeix en forma de complement de l’ajuda rebuda en cada 
campanya a través dels drets de pagament bàsic».

Dotze. La lletra b) de l’article 31 queda redactada de la manera següent:

«b) Utilitzar una llavor d’alguna de les varietats recollides al catàleg comú de 
varietats d’espècies de plantes agrícoles de la Unió Europea, al Registre de varietats 
comercials, o que tinguin concedida una autorització de comercialització d’acord 
amb la Decisió 2004/842/CE de la Comissió, d’1 de desembre de 2004, a data de 30 
de març de l’any de presentació de la sol·licitud».

Tretze. La lletra a) de l’article 35 queda modificada de la manera següent:

«a) Utilitzar una llavor d’alguna de les varietats o espècies recollides al catàleg 
comú de varietats d’espècies de plantes agrícoles de la Unió Europea, al Registre 
espanyol de varietats comercials, o que tinguin concedida una autorització de 
comercialització de conformitat amb la Decisió 2004/842/CE de la Comissió, d’1 de 
desembre de 2004, a data de 30 de març de l’any de presentació de la sol·licitud. 
S’exceptuen d’aquest requisit les llavors de les espècies per a les quals no hi ha 
catàleg de varietats o n’està autoritzada la comercialització sense necessitat de 
pertànyer a una varietat determinada».

Catorze. La lletra a) de l’article 46 queda redactada de la manera següent:

«a) Produir remolatxa sucrera d’alguna de les varietats previstes al catàleg 
comú de varietats d’espècies de plantes agrícoles de la Unió Europea, al Registre 
de varietats comercials, o que tinguin concedida una autorització de comercialització 
d’acord amb la Decisió 2004/842/CE de la Comissió, d’1 de desembre de 2004, a 
data de 30 de març de l’any de presentació de la sol·licitud».

Quinze. La lletra b) de l’apartat 2 de l’article 49 queda redactada en els termes 
següents:

«b) Ha de dur a terme una sembra mínima de 22.000 llavors per hectàrea o bé 
una plantació mínima de 20.000 plantes per hectàrea».
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Setze. L’apartat 2 de l’article 50 queda modificat de la manera següent:

«2. Els contractes poden ser:

a) Un contracte que se subscrigui entre:

1r Una part venedora, que pot ser un agricultor o una organització de 
productors definida d’acord amb l’article 152 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, a la qual pertanyi 
aquest agricultor (d’ara endavant, OP).

No obstant això, els agricultors que hagin venut la seva producció, o una part, a 
l’OP com a tercers, es poden incloure en el contracte en què figuri l’OP esmentada 
com a venedora.

2n I una part compradora, que ha de ser un transformador.

b) O un compromís de lliurament quan l’OP actuï també com a transformador. 
En aquest cas, quan l’OP rebi matèria primera d’agricultors que no en són socis per 
transformar-la, s’ha de formalitzar un contracte de transformació entre els agricultors 
esmentats i l’OP.

No obstant això, no és necessària la presentació d’un contracte en cas que la 
part venedora i compradora sigui la mateixa persona jurídica, sempre que l’autoritat 
competent de la comunitat autònoma així ho autoritzi i comprovi que hi ha una 
transformació efectiva de la matèria primera i es compleixen els requisits equivalents 
als que estableix el contracte».

Disset. L’apartat 2 de l’article 51 se substitueix pel següent:

«2. La informació indicada al segon guió de l’annex XII, així com, si s’escau, la 
modificació dels contractes presentats per un agricultor o una OP, es poden 
presentar davant l’autoritat competent fins al 31 de maig de cada any».

Divuit. La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 54 queda redactada en els termes 
següents:

«b) Les varietats de cotó que, estant recollides al catàleg comunitari previst en 
la Directiva 2002/53/CE, al Registre de varietats comercials, o que tinguin concedida 
una autorització de comercialització de conformitat amb la Decisió 2004/842/CE de 
la Comissió, d’1 de desembre de 2004, a data de 31 de gener de cada any per a la 
sembra d’aquest any, s’adaptin a les necessitats del mercat».

Dinou. L’article 59 se substitueix pel següent:

«Article 59. Dotació financera i compatibilitat amb el règim de petits agricultors.

1. La dotació financera anual corresponent a cadascuna de les línies d’ajuda 
és la que indica l’annex II d’aquest Reial decret, sense perjudici de reservar la 
possibilitat d’efectuar transvasaments de fons entre les diferents línies d’ajuda d’un 
mateix sector, respecte al mateix any de sol·licitud, si es posa de manifest que 
perilla el compliment de l’objectiu perseguit amb alguna de les ajudes.

Aquests transvasaments de fons es poden efectuar sempre que es respectin els 
requisits que estableix l’apartat 3 de l’article 1 del Reglament delegat (UE) 2016/141 
de la Comissió, de 30 de novembre de 2015, pel qual es modifica el Reglament 
delegat (UE) núm. 639/2014 en el qual es refereix a determinades disposicions 
sobre el pagament a joves agricultors i l’ajuda associada voluntària i s’estableixen 
excepcions a l’article 53, apartat 6, del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell.

2. D’altra banda, la part de la dotació esmentada que s’incorpori al règim 
simplificat de petits agricultors, de conformitat amb el que disposa l’article 33 del 
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Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de 
pagament bàsic de la política agrícola comuna, s’ha de deduir anualment a partir 
de 2015 per al càlcul de l’import unitari de l’ajuda que han de percebre els agricultors 
que no estiguin integrats en el règim esmentat, d’acord amb el mètode de càlcul que 
en cada cas s’especifiqui».

Vint. L’apartat 1 de l’article 61 queda redactat de la manera següent:

«1. Les ajudes es concedeixen per animal elegible i any. Són animals elegibles 
les vaques alletants que estiguin inscrites en el Registre general d’identificació 
individual d’animals (RIIA), d’acord amb el que estableix 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. Addicionalment, i 
amb la finalitat d’impedir la creació artificial de les condicions per al cobrament 
d’aquesta ajuda, només es consideren elegibles les vaques que hagin parit en 
els 20 mesos previs al 30 d’abril de l’any de sol·licitud, 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 enumerades a 
l’annex XIII, ni les que l’autoritat competent en la matèria determini que són d’aptitud 
eminentment làctia.

Per determinar els animals amb dret al cobrament d’aquesta ajuda s’ha de fer 
una comprovació dels animals presents en l’explotació del sol·licitant amb data d’1 
de gener, una altra amb data de 30 d’abril i dues comprovacions més en dates 
intermèdies a determinar, en el període comprès entre aquestes dues dates, les 
dues iguals per a totes les explotacions d’Espanya. Els animals a computar són els 
presents a les quatre comprovacions efectuades».

Vint-i-u. L’apartat 2 de l’article 67 queda redactat en els termes següents:

«2. Les ajudes es concedeixen per animal elegible i any. Són animals elegibles 
les femelles d’aptitud làctia que pertanyen a alguna de les races que enumera 
l’annex XIII, o a les races de bestiar boví que l’autoritat competent en la matèria 
determini que són d’aptitud eminentment làctia, d’edat igual o superior a 24 mesos 
amb data de 30 d’abril de l’any de sol·licitud i que estiguin inscrites en el Registre 
general d’identificació individual d’animals (RIIA), d’acord amb el que estableix el 
Reial decret 728/2007, de 13 de juny.

Per determinar els animals amb dret al cobrament d’aquesta ajuda s’ha de fer 
una comprovació dels animals presents a l’explotació del sol·licitant amb data d’1 de 
gener, una altra amb data de 30 d’abril i dues comprovacions més en dates 
intermèdies a determinar, en el període comprès entre aquestes dues dates, les 
dues iguals per a totes les explotacions d’Espanya. Els animals a computar són 
aquells que estiguin presents a les quatre comprovacions efectuades».

Vint-i-dos. La lletra b) de l’apartat 4 de l’article 71 queda redactada de la manera 
següent:

«b) Amb la finalitat d’evitar la creació artificial de les condicions per percebre 
aquesta ajuda, han de tenir un llindar mínim de moviments de sortida de l’explotació 
d’almenys 0,6 xais per femella elegible, en el període comprès entre l’1 de juny de 
l’any anterior a la sol·licitud i el 31 de maig de l’any de sol·licitud.

Per calcular el nombre de xais per femella elegible, s’ha de prendre el resultat 
d’arrodonir a 1 decimal, de manera que aquest decimal que determina el resultat 
queda invariable si el segon decimal és inferior a 5, mentre que s’eleva al nombre 
natural immediatament superior si el segon decimal és igual o superior a 5.
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Les explotacions classificades zootècnicament com a “reproducció per a la 
producció mixta” i “reproducció per a la producció de llet” poden complir, 
alternativament, el requisit anterior si tenen una producció mínima de llet de 80 litres 
per reproductora i any. Per a això s’han de tenir en compte els lliuraments a 
compradors efectuats en el període comprès entre l’1 de juny de l’any anterior a la 
sol·licitud i el 31 de maig de l’any de sol·licitud i, si s’escau, les vendes directes de 
llet efectuades durant l’any natural anterior a l’any de sol·licitud».

Vint-i-tres. La lletra b) de l’apartat 4 de l’article 74 queda redactada en els termes 
següents:

«b) Han de tenir un llindar mínim de moviments de sortida de l’explotació 
d’almenys 0,6 cabrits per femella elegible, en el període comprès entre l’1 de juny 
de l’any anterior a la sol·licitud i el 31 de maig de l’any de sol·licitud, per evitar que 
es creïn artificialment les condicions per percebre aquesta ajuda.

Per calcular el nombre de cabrits per femella elegible, s’ha de prendre el resultat 
d’arrodonir a 1 decimal, de manera que aquest decimal que determina el resultat es 
queda invariable si el segon decimal és inferior a 5, mentre que s’eleva al nombre 
natural immediatament superior si el segon decimal és igual o superior a 5.

Les explotacions poden complir, alternativament, el requisit anterior si tenen una 
producció mínima de llet de 200 litres per reproductora i any. Amb aquesta finalitat 
s’han de tenir en compte els lliuraments a compradors efectuats en el període 
comprès entre l’1 de juny de l’any anterior a la sol·licitud i el 31 de maig de l’any de 
sol·licitud i, si s’escau, les vendes directes de llet efectuades durant l’any natural 
anterior a l’any de sol·licitud».

Vint-i-quatre. L’apartat 4 de l’article 78 queda redactat en els termes següents:

«4. L’ajuda es concedeix per animal elegible i any. Els animals elegibles pels 
quals pot percebre el pagament cada ramader cada any són:

Femelles d’aptitud làctia pertanyents a alguna de les races que enumera l’annex 
XIII o a les races de bestiar boví que l’autoritat competent en la matèria determini 
que són d’aptitud eminentment làctia, d’edat igual o superior a 24 mesos amb data 
de 30 d’abril de l’any de sol·licitud i que estiguin inscrites en el Registre general 
d’identificació individual d’animals (RIIA), d’acord amb el que estableix el Reial 
decret 728/2007, de 13 de juny.

Per determinar els animals amb dret al cobrament d’aquesta ajuda s’ha de fer 
una comprovació dels animals presents en l’explotació del sol·licitant amb data d’1 
de gener, una altra amb data de 30 d’abril i dues comprovacions més en dates 
intermèdies a determinar, en el període comprès entre aquestes dues dates, les 
dues iguals per a totes les explotacions d’Espanya. Els animals a computar són 
aquells presents en les quatre comprovacions efectuades».

Vint-i-cinc. L’article 86 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 1 se substitueix pel següent:

«1. Els agricultors que el 2015 tinguin drets de pagament bàsic, en propietat, 
usdefruit o en arrendament i el seu import total de pagaments directes a percebre no 
s’hagi estimat superior a 1.250 euros abans del 15 d’octubre de 2015, queden 
inclosos automàticament per l’autoritat competent en el règim per a petits agricultors 
l’activació del qual s’estableix al capítol IV del Reial decret 1076/2014, de 19 de 
desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política 
agrícola comuna, llevat que expressament decideixin no participar-hi, i en aquest 
cas ho han de comunicar a l’autoritat competent abans del 15 d’octubre de 2015».
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b) L’apartat 3 queda redactat de la manera següent:

«3. A partir de 2015, només es poden incorporar nous agricultors al règim de 
petits agricultors mitjançant una cessió, tal com estableix el capítol IV del Reial 
decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de 
pagament bàsic de la política agrícola comuna».

c) L’apartat 6 se substitueix pel següent:

«6. Durant la seva participació en el règim per als petits agricultors, els 
agricultors han de declarar almenys un nombre d’hectàrees admissibles 
corresponent al nombre de drets activats l’any 2015. Aquestes hectàrees poden 
estar ubicades en qualsevol part del territori nacional, excepte a la Comunitat 
Autònoma de Canàries, i no és necessari que la superfície correspongui a la regió 
en la qual es va efectuar, l’any 2015, l’assignació del dret».

Vint-i-sis. A l’apartat 1 de l’article 89 s’afegeixen dues noves lletres c) i d), amb el 
contingut següent:

«c) Cultiu declarat als efectes de la diversificació: aquell la presència del qual 
en un determinat recinte es pot comprovar sobre el terreny durant el període de 
diversificació, tal com estableix l’article 20.

d) Altre cultiu: aquell que, en el cas de les terres de cultiu, ocupa el mateix 
recinte amb anterioritat al cultiu declarat a l’efecte de la diversificació en el mateix 
any de sol·licitud, excepte en el cas dels cultius tradicionals d’estiu a la comunitat 
autònoma de què es tracti, que poden ocupar el recinte amb posterioritat. Poden 
computar a l’efecte de la superfície d’interès ecològic que estableix l’article 24, així 
com per a les ajudes acoblades per superfície que estableix el títol IV d’aquest Reial 
decret. Així mateix, les comunitats autònomes que modifiquin el període de 
diversificació que estableix l’article 20 poden modificar els períodes per a la 
consideració dels altres cultius, però en cap cas pot ser un cultiu posterior al període 
estival de la campanya de sol·licitud».

Vint-i-set. L’apartat 3 de l’article 91 queda redactat de la manera següent:

«3. La sol·licitud única, en el cas dels pagaments directes, l’ha de presentar el 
titular de l’explotació tal com està definida en el capítol II del títol II. Per tant, ha de 
disposar de tota la documentació corresponent inherent al desenvolupament normal 
de l’activitat esmentada pel que fa als diferents registres i llibres d’explotacions que 
estableix la normativa aplicable corresponent. De manera específica, el sol·licitant 
ha d’estar inscrit en els registres que les autoritats competents tinguin disposats 
d’acord amb l’article 6 del Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, en 
el moment de la sol·licitud».

Vint-i-vuit. L’article 92 se substitueix pel següent:

«Article 92. Contingut de la sol·licitud única.

1. La sol·licitud única s’ha de presentar pels mitjans electrònics establerts a 
aquest efecte per les autoritats competents, excepte en casos excepcionals que ha 
de determinar l’autoritat competent, i en què aquesta autoritat és la responsable 
d’incorporar en format electrònic la sol·licitud presentada per l’agricultor.

2. En la sol·licitud única s’han de declarar totes les parcel·les agrícoles que 
conformen tota la superfície agrària de l’explotació i que estiguin a disposició del seu 
titular, ja sigui en règim de propietat, usdefruit, arrendament, parceria o assignació 
de superfícies comunals per una entitat gestora d’aquestes, incloses aquelles per 
les quals no se sol·liciti cap règim d’ajuda. En el cas de les mesures d’ajuda per 
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superfície dels programes de desenvolupament rural, també s’ha d’incloure la 
superfície no agrícola per la qual se sol·licita ajuda.

3. Als efectes de la seva identificació i localització, s’han de delimitar 
gràficament i en format digital les parcel·les agrícoles de l’explotació, així com les 
terres no agrícoles per les quals se sol·licita ajuda que preveu el punt anterior (d’ara 
endavant «declaració gràfica»). Amb aquesta finalitat, s’han d’utilitzar les eines 
informàtiques basades en la tecnologia dels sistemes d’informació geogràfica que 
estableixi l’autoritat competent de la comunitat autònoma. La superfície declarada 
s’ha de calcular amb les eines esmentades a partir de la geometria de la parcel·la 
agrícola i s’ha d’expressar en hectàrees amb dos decimals.

4. L’aplicació de l’apartat anterior s’ha de fer com a molt tard com s’indica a 
continuació:

a) A partir de la campanya 2016 és obligatori per a tots els sol·licitants que 
declarin més de 200 ha.

b) A partir de la campanya 2017 és obligatori per a tots els sol·licitants que 
declarin més de 30 ha.

c) A partir de la campanya 2018 és obligatori per a tots els sol·licitants.

En els casos excepcionals que determini l’autoritat competent, en què el 
beneficiari no sigui capaç de fer la declaració gràfica, la delimitació de les parcel·les 
agrícoles s’ha de fer en paper i l’Administració l’ha de transformar en declaració 
gràfica.

Mentre no sigui obligatòria la declaració gràfica, la identificació de cada parcel·la 
agrícola declarada s’ha de fer mitjançant el codi d’identificació del recinte o recintes 
SIGPAC que la integrin i s’ha d’indicar la superfície en hectàrees amb dos decimals.

A l’efecte de comprovar les obligacions que estableixen les lletres a) i b), només 
s’han de tenir en compte les hectàrees admissibles, segons recull l’article 14 
d’aquest Reial decret, així com les superfícies no agràries per les quals se sol·licita 
ajuda a l’empara de mesures de desenvolupament rural.

Sense perjudici d’això, l’agricultor no ha de fer la declaració gràfica de les 
parcel·les agrícoles en el cas de pastures permanents d’ús comú. En aquestes 
situacions la identificació de la parcel·la agrícola declarada s’ha de fer mitjançant el 
codi d’identificació del recinte o recintes SIGPAC que la integrin, o bé sobre la base 
de les referències identificatives establertes per les comunitats autònomes que 
s’acullin a l’opció que estableix l’article 93.3 d’aquest Reial decret per a les pastures 
utilitzades en comú, i s’ha d’indicar la superfície en hectàrees amb dos decimals. En 
cas que sigui necessari, l’Administració ha de transformar en declaració gràfica 
aquestes superfícies de pastura permanent d’ús comú.

5. La mida mínima de les parcel·les agrícoles per les quals es poden percebre 
les ajudes que recull l’article 1 d’aquest Reial decret és de 100 metres quadrats de 
superfície admissible.

6. L’agricultor ha de fer una declaració expressa en la qual ha de donar la seva 
conformitat a la delimitació, l’ús i altra informació continguda en el SIGPAC per a 
cada un dels recintes declarats. En cas contrari, ha de fer les al·legacions 
corresponents segons especifica l’article 94.

7. A partir dels criteris i procediments que, si s’escau, estableixi l’autoritat 
competent, l’agricultor ha de declarar en la sol·licitud única la utilització de tots els 
recintes declarats o les tasques de manteniment dutes a terme en un estat adequat 
per a la pastura o per al cultiu sobre la base de la llista que estableix l’annex IV.

8. L’agricultor ha d’incloure en la seva sol·licitud única una autorització per tal 
que l’autoritat competent sol·liciti a l’Administració tributària corresponent la 
informació fiscal per poder determinar el compliment dels requisits que recull el 
capítol I del títol II. En cas que no presenti aquesta autorització, l’agricultor ha 
d’aportar la documentació justificativa dels seus ingressos fiscals.
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9. L’agricultor, persona física o jurídica, ha d’incloure en la seva sol·licitud 
única una declaració expressa en la qual manifesti si duu a terme o no alguna 
activitat que es correspongui amb els codis que recull l’annex III de conformitat amb 
la Classificació nacional d’entitats econòmiques (CNAE) o amb l’impost sobre 
activitats econòmiques (IAE). Així mateix, en la declaració esmentada ha de 
manifestar si té o no el control d’alguna entitat associada, i en cas de ser persona 
jurídica també ha d’expressar si està controlada per alguna entitat associada, tal 
com apareixen definides a l’article 8. En cas afirmatiu, l’agricultor ha d’indicar el NIF 
de les entitats associades amb les quals tingui relació i ha de manifestar si 
desenvolupen o no alguna de les activitats que recull l’annex III.

En cas que l’agricultor indiqui en la seva sol·licitud única que, per compte propi 
o a través d’una entitat associada, desenvolupa una activitat de les que indica 
l’annex III, l’agricultor pot sol·licitar la seva consideració com a agricultor actiu, per a 
la qual cosa ha d’aportar, juntament amb la sol·licitud única, els documents que 
permetin verificar que es compleix alguna de les tres condicions que estableix 
l’article 8.2 per ser agricultor actiu. Per als sol·licitants que hagin percebut ajudes 
directes en les campanyes 2015 i 2016, aquesta declaració expressa ha d’incloure 
una referència a, a més de la campanya 2017, aquelles altres campanyes prèvies 
fins a 2015 en les quals s’hagin cobrat ajudes directes.

10. A més del que preveu el present article, la sol·licitud ha de contenir, com a 
mínim, la informació que recull l’annex VII, acompanyada, segons el règim d’ajudes 
que se sol·liciti, de la documentació addicional que indica l’apartat V de l’annex 
esmentat. No obstant això, en funció de la informació que estigui a disposició de 
l’autoritat competent, aquesta ha de decidir la informació i documentació que ha de 
presentar l’agricultor i el suport utilitzat per a això».

Vint-i-nou. L’apartat 3 de l’article 93 queda redactat en els termes següents:

«3. Quan es tracti de pastures utilitzades en comú, la comunitat autònoma pot 
establir que la declaració de superfícies es faci seguint el criteri general que recull 
l’article 92 o bé a partir d’unes referències identificatives de les parcel·les agrícoles 
diferents de les que estableix el SIGPAC, d’acord amb el que recull l’annex XIV. En 
cas que s’apliqui aquesta opció, i sense perjudici del que estableix l’apartat 1, 
l’agricultor ha de declarar la superfície neta que li ha assignat l’autoritat gestora de 
la pastura, és a dir la superfície admissible una vegada aplicat el coeficient 
d’admissibilitat en pastures que correspongui».

Trenta. L’apartat 3 de l’article 98 queda redactat en els termes següents:

«3. Les dades relatives a la declaració de cada recinte, pel que fa al règim de 
tinença i al cultiu declarat en aquest recinte, s’han de facilitar a la Direcció General 
de Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Quan es tracti dels supòsits 
que recull l’article 14.e) del text refós de la Llei de cadastre immobiliari, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, la cessió s’ha de fer en els termes que 
es determinin per ordre del ministre d’Hisenda i Funció Pública».

Trenta-u. L’apartat 2 de l’article 106 queda redactat de la manera següent:

«2. En cas que els imports a reemborsar siguin iguals o inferiors a 100 euros, 
interessos no inclosos, per agricultor, campanya i règim d’ajuda dels que estableix 
l’article 1 o mesura de desenvolupament rural, pot es no exigir el reemborsament».
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Trenta-dos. L’apartat 5 de l’article 107 queda modificat de la manera següent:

a) La lletra e) queda redactada de la manera següent:

«e) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions d’oví a què es refereix 
la secció 5a del capítol II del títol IV:

Abans del 15 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».

b) La lletra f) queda redactada de la manera següent:

«f) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions de cabrum a què es 
refereix la secció 6a del capítol II del títol IV:

Abans del 15 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:

1r A les zones de muntanya;
2n A la resta del territori nacional».

c) La lletra i) se substitueix per la següent:

«i) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions d’oví i cabrum que van 
mantenir drets especials el 2014 a què es refereix la secció 9a del capítol II del títol 
IV:

Abans del 15 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».

Trenta-tres. La disposició addicional primera queda modificada de la manera següent:

a) L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:

«2. En virtut d’això, els agricultors amb plantacions d’ametller, avellaner, 
noguera, pistatxer i garrofer, que compleixin les condicions que recull aquesta 
disposició, es poden beneficiar d’un pagament nacional per superfície per als 
anys 2015, 2016 i 2017».

b) La lletra b) de l’apartat 5 queda redactada en els termes següents:

«b) Abans del 30 d’octubre de l’any de presentació de la sol·licitud, la superfície 
total determinada, desglossada per espècies i per comunitats autònomes d’ubicació 
de la superfície esmentada».

c) Se suprimeix la lletra c) de l’apartat 5.

Trenta-quatre. Les disposicions transitòries primera i segona queden suprimides, 
sense perjudici del manteniment dels efectes i dels actes administratius dictats per aplicar-
les, i s’afegeix una nova disposició transitòria única, amb el contingut següent:

«Disposició transitòria única. Elegibilitat de les explotacions d’oví i cabrum en la 
sol·licitud 2017.

Sense perjudici del que estableixen els apartats 4.b) dels articles 71 i 74 del 
present Reial decret, per a les sol·licituds d’ajuda presentades l’any 2017, el 
compliment del requisit exigit de 0,6 xais o cabrits per femella reproductora, o, si 
s’escau, de 80 litres o 200 litres, també per femella reproductora, segons es tracti de 
l’ajuda a l’oví o al cabrum, respectivament, es refereix a l’any natural de sol·licitud 2017, 
i és aplicable el període comprès entre l’1 de juny de l’any anterior a la sol·licitud i 
el 31 de maig de l’any de sol·licitud, a partir de la campanya 2018 i següents».
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Trenta-cinc. A l’annex III, les remissions a l’article 10 s’entenen fetes a l’article 8.
Trenta-sis. L’annex VII queda modificat de la manera següent:

a) En el punt 15 de l’apartat I, la cita a l’article 8 s’entén feta a l’article 9.
b) S’afegeix un nou punt 17 a l’apartat I, amb el contingut següent:

«17. Declaració expressa en què l’agricultor manifesti que no exerceix cap 
activitat que, de conformitat amb la Classificació nacional d’entitats econòmiques 
(CNAE) o amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), es correspongui amb 
els codis que recull l’annex III, ni està controlat per cap entitat associada, ni en té 
el control, segons es defineixen a l’article 8, que dugui a terme alguna d’aquestes 
activitats. Aquesta declaració s’ha de fer en relació amb les campanyes 2015 
i 2016, sempre que en les dues primeres s’hagin rebut pagaments per ajudes 
directes, i en tots els casos en relació amb la campanya 2017. En aquesta 
declaració s’ha d’incloure el NIF de les entitats associades amb les quals 
l’agricultor tingui relació».

c) El punt 4 de l’apartat III se substitueix pel següent:

«4 La utilització de les parcel·les, indicant en tot cas el producte cultivat, les 
pastures permanents, altres superfícies farratgeres, el guaret i tipus de guaret, els 
cultius permanents, les superfícies plantades amb plantes forestals de cicle curt, etc. 
En el cas dels recintes de pastures, s’ha d’indicar si les parcel·les han de ser objecte 
de producció amb pasturatge, segada o manteniment mitjançant altres tècniques. 
En el cas de les terres de cultiu, es pot declarar més d’un producte per campanya i 
parcel·la, indicant sempre el cultiu declarat als efectes de la diversificació i, si escau, 
un altre cultiu, tal com queden definits a les lletres c) i d) de l’apartat 1 de l’article 89. 
El sol·licitant ha de declarar de manera expressa que els cultius i aprofitaments, així 
com les activitats de manteniment declarades, són veraços i constitueixen un reflex 
fidel de la seva activitat agrària».

d) El punt 4 de l’apartat V se substitueix pel següent:

«4. En el cas de l’ajuda associada al tomàquet per a indústria a què es refereix 
la secció 7a del capítol I del títol IV, còpia del contracte subscrit amb la indústria o 
del compromís de lliurament amb l’OP que ha de dur a terme la transformació, 
excepte en el cas que no sigui exigible d’acord amb el que preveu el paràgraf segon 
de l’apartat 1 de l’article 50».

e) S’afegeix un nou punt 5 a l’apartat V, amb la redacció següent:

«5. En el cas del pagament específic al cultiu del cotó a què es refereix la 
secció 8a del capítol I del títol IV, còpia del contracte de subministrament a una 
desmotadora autoritzada».

f) Es renumeren els apartats que segueixen al nou punt 5 de l’apartat V, i l’apartat 5 
passa a ser el nou apartat 6, i així successivament.

Trenta-set. L’annex VIII queda modificat de la manera següent:

a) L’últim paràgraf de l’apartat I se substitueix pel següent:

«Així mateix, a partir de la sol·licitud única corresponent a 2016, les superfícies 
de guaret que es vulguin computar com d’interès ecològic no han d’haver estat 
precedides per cap cultiu fixador de nitrogen dels inclosos a la llista de l’apartat 
següent, que hagi computat com d’interès ecològic en relació amb la sol·licitud única 
de l’any anterior».
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b) El primer paràgraf de l’apartat II queda redactat en els termes següents:

«Es consideren superfícies d’interès ecològic les dedicades al cultiu de les 
espècies de lleguminoses per a consum humà o animal següents: mongeta, cigró, 
llentia, pèsol, faves, tramús, garrofa, guixons, guixa, veça, erbs, fenigrec, veça, 
arvella, userda, esparcet, enclova, trèvol, soja i cacauet».

c) L’últim paràgraf de l’apartat II queda redactat de la manera següent:

«En particular, a partir de la sol·licitud única corresponent a 2016, les superfícies 
de cultius fixadors de nitrogen que es vulguin computar com d’interès ecològic no 
han d’haver estat precedides per una altra lleguminosa que hagi computat com 
d’interès ecològic en relació amb la sol·licitud única de l’any anterior, a excepció de 
les lleguminoses farratgeres plurianuals mentre duri el seu cicle de cultiu».

Trenta-vuit. S’afegeix un nou apartat, al final de l’annex XII, amb el contingut següent:

«En cas d’aplicació del segon paràgraf de l’article 50.2.a).1r, certificat de l’OP 
que indiqui els agricultors que comercialitzen com a tercers».

Article segon. Modificació del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre 
assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna.

El Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de 
pagament bàsic de la política agrícola comuna, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 7 se substitueix pel següent:

«1. La base territorial de les regions s’estableix amb base en el potencial 
productiu que presenten, així com a l’orientació productiva determinada en la 
campanya 2013 per a les superfícies declarades en aquesta campanya o a l’ús 
reflectit en el sistema d’identificació geogràfica de les parcel·les agrícoles (SIGPAC) 
el 2013 per a les superfícies no declarades en aquesta campanya. Aquesta base 
territorial s’ha de fixar, abans de l’1 de març de 2015, en una capa de referència 
sobre el SIGPAC, capa que es considera definitiva una vegada finalitzi el procés 
d’assignació de drets de pagament bàsic l’any 2015. No obstant això, en cas que es 
produeixi una concentració parcel·lària derivada d’una actuació pública, les 
comunitats autònomes han de dur a terme les actuacions necessàries per assegurar 
una gestió correcta en el marc de l’activació dels drets de pagament bàsic assignats 
prèviament en aquestes superfícies».

Dos. La lletra c) de l’article 17 queda redactada de la manera següent:

«c) Catàstrofe natural greu o fenomen climatològic advers assimilable a 
catàstrofe natural que hagi afectat seriosament les terres agràries de l’explotació. 
Per poder acollir-se a aquest supòsit, ha d’existir declaració per part de l’autoritat 
competent, en la regió on estigui situada l’explotació que qualifiqui, en primer lloc, el 
succés destructiu esdevingut com a catàstrofe natural o fenomen climatològic 
assimilable a catàstrofe natural, de conformitat amb la definició de l’article 2 del 
Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es 
declaren determinades categories d’ajuda en els sectors agrícola i forestal i en 
zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 
del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i a continuació s’ha de delimitar la 
zona afectada per la catàstrofe».
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Tres. L’article 24 queda modificat de la manera següent:

a) El paràgraf 1r de l’apartat 3.b) se substitueix pel següent:

«1r Que el control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita 
assignació de drets de pagament bàsic a la reserva nacional correspongui a un jove 
agricultor que compleixi el que disposa l’apartat 3.a). S’entén que un jove o un grup 
de joves agricultors exerceixen el control efectiu sobre la persona jurídica quan 
tinguin potestat de decisió dins de la persona jurídica esmentada, fet que exigeix 
que la seva participació en el capital social de la persona jurídica sigui més de la 
meitat del capital social total d’aquesta i que tinguin més de la meitat dels drets de 
vot dins d’aquesta».

b) S’afegeix una lletra d) a l’apartat 4, amb el contingut següent:

«d) En el cas de persones jurídiques, el nou agricultor que efectuï el control 
efectiu de la persona jurídica, de manera similar a com consta a l’apartat 3.b).1r per 
a agricultors joves d’aquest mateix article, ha de complir el requisit de no haver 
exercit l’activitat agrària en els 5 anys anteriors a la data de començament de la 
nova activitat i estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social corresponent a 
l’activitat agrària que determini la seva incorporació, a més de complir la resta de 
requisits establerts com a nou agricultor».

Quatre. La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 25 queda redactada en els termes 
següents:

«b) Disposar d’hectàrees admissibles determinades als efectes del pagament 
bàsic perquè els drets es puguin assignar d’acord amb aquestes hectàrees. Si el 
sol·licitant declara en la seva sol·licitud única superfícies de pastures permanents 
sobre les quals pretén rebre una assignació de drets de pagament bàsic procedent 
de la reserva nacional, ha d’estar inscrit com a titular principal d’una explotació 
activa en el Registre d’explotacions ramaderes (REGA), regulat pel Reial 
decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre general 
d’explotacions ramaderes, a data de finalització del termini de presentació de la 
sol·licitud única de la campanya en què presenti la seva sol·licitud a la reserva 
nacional. En cas contrari, l’autoritat competent ha d’estudiar si es compleixen les 
condicions establertes tant a l’article 3, apartat l, del Reial decret 1075/2014, de 19 
de desembre, en relació amb el coeficient d’admissibilitat de pastures en les 
superfícies esmentades, com a l’article 11 sobre l’activitat agrària en superfícies de 
pastures. En qualsevol cas, aquests titulars són considerats com una situació de risc 
als efectes de l’aplicació de l’article 12 del Reial decret esmentat».

Cinc. L’apartat 1 de l’article 26 queda redactat en els termes següents:

a) El primer paràgraf de l’article 26.1 queda modificat de la manera següent:

«1. Per als agricultors, ja siguin persones físiques, persones jurídiques o grups 
de persones físiques o jurídiques, que accedeixen a la reserva nacional pels casos 
de joves agricultors o agricultors que comencin la seva activitat agrícola:»

b) Se suprimeix la lletra e) de l’article 26.1.

Sis. L’apartat 3 de l’article 29 es modifica de la manera següent:

a) S’afegeix una nova lletra b) amb la redacció següent:

«b) Cessió temporal o definitiva dels drets d’ajuda sense terra en què el cedent 
hagi vist reduïda la seva superfície en alguna de les regions on té assignats drets de 
pagament bàsic, com a conseqüència de la intervenció pública vinculada a un 
procés d’expropiació forçosa o un programa públic de concentració parcel·lària».
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b) Les lletres b) i c) passen a ser les noves lletres c) i d), respectivament.

Set. L’apartat 1 de l’article 33 queda redactat de la manera següent:

«1. S’ha de fixar un import igual al valor total dels pagaments directes que 
s’hagin de concedir a l’agricultor el 2015, d’acord amb el que estableix aquesta 
campanya per al règim de pagament bàsic i pagaments relacionats i per a les ajudes 
associades, d’acord amb el títol III i el títol IV, respectivament, del Reial 
decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com 
sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al 
desenvolupament rural. A partir del 2015, aquest import substitueix, en el cas dels 
agricultors acollits al règim de petits agricultors, els que s’hagin de concedir 
anualment de conformitat amb els règims d’ajudes esmentats.

El nombre d’hectàrees que serveix de base per establir els imports que recull 
l’apartat anterior ha de seguir sent el mateix durant tot el període de participació de 
l’agricultor en el règim per a petits agricultors, i no és aplicable la convergència que 
estableix l’article 16.

Per tant, l’import que es calculi per a la campanya 2015 s’ha de mantenir 
constant durant les campanyes successives».

Vuit. L’apartat 3 de l’article 35 queda redactat de la manera següent:

«3. Els drets de pagament que posseeixin els agricultors que participin en el 
règim per a petits agricultors no són transmissibles, excepte en el cas d’herències, 
jubilacions en què el cessionari dels drets sigui un familiar de primer grau del cedent, 
programes aprovats de cessament anticipat o en casos d’incapacitat laboral 
permanent. Els agricultors que mitjançant alguna d’aquestes cessions rebin drets de 
pagament d’un agricultor que participi en el règim de petits agricultors poden optar 
a participar en aquest règim, a condició que compleixin els requisits per beneficiar-se 
del règim de pagament bàsic i rebin en la cessió tots els drets de pagament que 
posseeixi l’agricultor del qual van rebre els drets. Els agricultors que ja participin en 
el règim per a petits agricultors i rebin drets de pagament del règim esmentat 
mitjançant alguna d’aquestes cessions, no poden acumular els imports procedents 
d’aquesta cessió als imports que van servir per a incloure’l en el règim per a petits 
agricultors, mentre continuïn pertanyent al règim esmentat. Els agricultors que ja 
participin en el règim per a petits agricultors i rebin drets de pagament procedents 
del règim de pagament bàsic, no poden activar aquests drets mentre continuïn 
pertanyent al règim per a petits agricultors, però sí que els poden cedir a un altre 
agricultor actiu».

Nou. L’annex V es divideix en dos apartats i queda modificat de la manera següent:

a) El contingut actual passa a constituir l’apartat I, amb el títol següent:

«I. Documentació acreditativa dels sol·licitants a la reserva nacional en les 
campanyes 2015 i 2016».

b) S’afegeix un nou apartat II, amb la redacció següent:

«II. Documentació acreditativa dels sol·licitants a la reserva nacional 2017.

Amb caràcter general, els sol·licitants han de presentar:

1. Una relació detallada de totes i cadascuna de les parcel·les de la seva 
explotació d’acord amb el que disposa el Reial decret 1075/2014, de 19 de 
desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura 
i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels 
pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.
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2. Qualsevol altra documentació que determini l’autoritat competent. En 
particular:

1. Agricultors legitimats per rebre drets d’ajuda o per augmentar el valor dels 
drets existents, en virtut d’una sentència judicial ferma o d’un acte administratiu 
ferm:

Còpia de la sentència o de l’acte administratiu ferm.

2. Joves agricultors i agricultors que comencin la seva activitat agrícola:

Document que acrediti la data d’alta en la Seguretat Social, corresponent a 
l’activitat agrària que en va determinar la incorporació.

La presentació d’aquest document es pot substituir per una autorització als 
òrgans competents de les comunitats autònomes per sol·licitar directament a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social la certificació o informació que justifiqui el 
desenvolupament d’una activitat agrària i el seu inici.

3. Agricultors que no hagin tingut accés a la primera assignació de drets de 
pagament bàsic el 2015 per causes de força major o circumstàncies excepcionals, 
previstes a l’article 24.5 d’aquest Reial decret:

A aquests efectes, dins de les causes de força major que estableix l’article 17 
d’aquest Reial decret, es consideren que justifiquen la impossibilitat de presentar la 
sol·licitud única el 2015 les que es detallen a continuació, i a aquest efecte s’ha de 
presentar la documentació que es preveu en cada cas:

a) Mort o desaparició del beneficiari.

Certificat de defunció o denúncia de la desaparició, declaració d’absència o 
declaració de mort.

b) Incapacitat laboral de llarga durada del beneficiari.

Certificat del centre gestor de la Seguretat Social sobre incapacitat de llarga 
durada. El sol·licitant pot autoritzar els òrgans competents de les comunitats 
autònomes per sol·licitar directament al centre gestor de la Seguretat Social la 
certificació o informació que justifiqui la incapacitat de llarga durada.

c) Problemes en la tramitació de la sol·licitud d’ajuda de la campanya 2015 
que no siguin responsabilitat de l’agricultor i que hagin donat lloc a la no-presentació 
de la sol·licitud esmentada.

Liquidació de l’assegurança de responsabilitat civil per l’entitat col·laboradora o 
documentació acreditativa d’haver estat indemnitzat per l’entitat col·laboradora i 
declaració jurada sobre l’omissió comesa per aquesta.

No obstant això, les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves 
competències, poden considerar altres casos de causes de força major que estableix 
l’article 17, així com la documentació justificativa corresponent».

Article tercer. Modificació del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es 
regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.

L’última taula de l’annex II del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es 
regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, queda modificada de la 
manera següent:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 316  Dissabte 31 de desembre de 2016  Secc. I. Pàg. 21

«Usos no agrícoles

Ús SIGPAC Descripció

AG. Corrents i superfícies d’aigua.
CA. Vials.
ED. Edificacions.
FO. Forestal.
IM. Improductius.
ZU. Zona urbana.
EP. Element del paisatge».

Article quart. Modificació del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que 
rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o 
pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

El segon paràgraf de la BCAM 7 de l’annex II.3 del Reial decret 1078/2014, de 19 de 
desembre, pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els 
beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de 
desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al 
sector vitivinícola, queda modificat de la manera següent:

«No obstant això, tenint en compte que els elements del paisatge protegits 
formen part de la superfície admissible de la parcel·la agrícola en què estiguin 
ubicats, es considera necessari definir el marc d’aplicació i control d’aquesta norma, 
que s’aplica a les terres de cultiu i als cultius permanents, i, en els casos que 
determini la comunitat autònoma, a les pastures permanents o altres superfícies. 
Així mateix, les comunitats autònomes poden concretar les característiques 
descriptives dels elements del paisatge, així com modificar de manera justificada els 
límits que s’estableixen a continuació, tenint en compte les seves particularitats 
paisatgístiques regionals o locals, o possibles casos específics».

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat 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 cabrum i dels que mantenen vaques 
alletants.

Disposició final única. Entrada en vigor i aplicació.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2017. No obstant això, la lletra a) de 
l’apartat vint-i-cinc de l’article primer és aplicable des de l’exercici 2015, i l’apartat trenta-
dos de l’article primer és aplicable des de l’1 de gener de 2018.

Madrid, 30 de desembre de 2016.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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